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PRENOVA STAREGA MESTNEGA JEDRA LJUTOMERA
Izvleček:
Diplomsko delo opisuje problem prenove starega mestnega jedra Ljutomera, ki ga prav tako
kot druga mesta po svetu ni obšel proces spreminjanja okolja. Te spremembe so bile vse
prevečkrat negativne, zato je prenova postala nepogrešljiv del urbanističnega in prostorskega
planiranja. Namen diplomskega dela je preučiti trenutno stanje v mestnem jedru in poiskati
smernice za uspešno prenovo. Izdelava diplomskega dela je obsegala pregled obstoječih virov
in literature ter pridobivanje podatkov na terenu s kartiranjem, anketiranjem in
intervjuvanjem. V prvem delu diplomskega dela so predstavljeni pojmi mesta in starega
mestnega jedra, pojem prenove in terminologija povezana s pojmom prenove. Drugi del
diplomskega dela je posvečen prenovi mestnega jedra Ljutomera, ki je s prenovo Glavnega
trga delno že izvedena. Na podlagi anket in obstoječih prostorskih dokumentov so podane
smernice za načrtovanje prenove preostalega dela mestnega jedra. Smernice zadevajo grajeno
okolje, odprti prostor, prometno ureditev in namembnost objektov. Podane so s ciljem, da se v
mestnem jedru omogoči višja kvaliteta bivanja in da postane mestno jedro spet srce danes že
na široko razraslega mesta. Zadnji del diplomske naloge obravnava možnosti za revitalizacijo
mestnega jedra, saj ima Ljutomer bogato kulturno in zgodovinsko ozadje ter s tem obilo
možnosti za oživitev mestnega jedra.
Ključne besede: geografija naselij, mesta, mestno jedro, prenova, revitalizacija, Ljutomer

RENEWAL OF THE OLD CITY CENTRE OF LJUTOMER
Abstract:
The graduation thesis discusses the renewal of the historical city centre of Ljutomer, a town
which - like all other cities in the world - has undergone the process of change. This change
was often negative, which is why today renewal is a key aspect in urban and spatial planning.
The thesis is aimed at studying the current situation in the town centre and defining guidelines
for successful renewal. This is based on the review of existing sources and literature,
accompanied by field work, i. e. mapping, questionnaire surveys and interviews. The first part
of the thesis is devoted to defining notions such as city, old city centre, renewal, and other
relevant terminology. The second part describes the renewal of the old city centre of
Ljutomer, the ongoing process that already touched upon the main square - Glavni trg.
Surveys and existing spatial documentation provide a basis for future guidelines regarding
renewal of the rest of the town centre. Guidelines touch upon built structures, vacant lots,
traffic arrangement, and intended use of buildings. They are designed so as to raise the quality
of living in the town centre and revive its crucial role in an urban environment that has
expanded significantly in past decades. The final part of the thesis dwells upon various
measures to revive the town centre in terms of its historical and cultural richness, an aspect
that undoubtedly merits special effort.
Key words: settlement geography, cities, city centre, renewal, revival, Ljutomer

KAZALO
1.

UVOD ................................................................................................................................ 1
1.1.
Namen in cilji diplomskega dela................................................................................ 1
1.2.
Metode dela ................................................................................................................ 2
1.3.
Omejitev območja raziskovanja ................................................................................. 3
2. POJEM MESTA IN STAREGA MESTNEGA JEDRA............................................... 4
2.1.
Opis Ljutomerskega mestnega jedra kot celote.......................................................... 6
2.1.1.
Prebivalstvo........................................................................................................ 7
2.1.2.
Funkcijska zgradba........................................................................................... 15
2.1.3.
Socialnogeografska zgradba............................................................................. 23
2.1.4.
Nastanek in razvoj starega mestnega jedra Ljutomera..................................... 25
3. PRENOVA MESTA....................................................................................................... 29
3.1.
Pojem prenove.......................................................................................................... 29
3.2.
Terminologija ........................................................................................................... 32
3.3.
Prenova v prostorskem načrtovanju ......................................................................... 34
3.4.
Koncept prenove v Sloveniji .................................................................................... 35
3.4.1.
Ugotavljanje primernosti za prenovo v Sloveniji............................................. 36
4. PRENOVA STAREGA MESTNEGA JEDRA LJUTOMERA ................................. 38
4.1.
Vzroki in cilji prenove.............................................................................................. 38
4.2.
Strokovne podlage.................................................................................................... 38
4.3.
Vizije ........................................................................................................................ 41
4.3.1.
Vizije razvoja Ljutomera v 80ih letih .............................................................. 41
4.3.2.
Smernice za razvoj Ljutomera v 90. letih prejšnjega stoletja .......................... 43
4.4.
Prenova Glavnega trga ............................................................................................. 46
4.4.1.
Časovni potek prenove ..................................................................................... 46
4.4.2.
Intervju z Bogdanom Reichenbergom (arhitektom)......................................... 48
4.4.3.
Videz Glavnega trga......................................................................................... 50
4.4.3.1.
Videz Ljutomera skozi čas na različnih slikovnih upodobitvah ............. 50
4.4.3.2.
Analiza stanja pred prenovo .................................................................... 52
4.4.3.3.
Analiza stanja po prenovi........................................................................ 52
4.4.4.
Zadovoljstvo občanov z novo podobo Glavnega trga...................................... 55
4.4.4.1.
Rezultati ankete, opravljene januarja 2008 .............................................. 55
4.4.4.2.
Zadovoljstvo občanov po končani prenovi Glavnega trga....................... 56
4.5.
Prenova Miklošičevega in Starega trga ter ostalih ulic ............................................ 67
4.5.1.
Miklošičev trg .................................................................................................. 67
4.5.2.
Stari trg............................................................................................................. 67
4.5.3.
Ulice ................................................................................................................. 68
4.5.4.
Vizija prenove .................................................................................................. 69
4.5.4.1.
Grajena struktura ...................................................................................... 70
4.5.4.2.
Odprti prostor ........................................................................................... 71
4.5.4.3.
Prometna ureditev .................................................................................... 72
4.5.4.4.
Namembnost objektov.............................................................................. 72
5. MOŽNOSTI ZA REVITALIZACIJO MESTNEGA JEDRA LJUTOMERA......... 73
6. ZAKLJUČEK ................................................................................................................. 76
7. SUMMARY..................................................................................................................... 78
8. LITERATURA IN VIRI ................................................................................................ 80
9. PRILOGE ....................................................................................................................... 84

KAZALO SLIK
Slika 1: Opuščena trgovina na Kajuhovi ulici.......................................................................... 20
Slika 2: Opuščena trgovina na Prešernovi cesti ....................................................................... 20
Slika 3: Predlog rešitve s podzemno garažo............................................................................. 48
Slika 4: Ljutomer po Vischerjevi upodobitvi iz leta 1681 ....................................................... 50
Slika 5: Kovinska pergola s stacionarnimi kioski .................................................................... 53
Slika 6: Fontana........................................................................................................................ 53
Slika 7: Marijino znamenje kot vertikalna dominanta trga ...................................................... 54
Slika 8: Spomenik Jurešu Cirilu - Maksu................................................................................. 54
Slika 9: Doprsni kip dr. Radoslava Razlaga v sklopu aleje velikanov..................................... 55

KAZALO GRAFIKONOV
Grafikon 1: Prebivalstvo mestnega jedra in naselja Ljutomer po starostnih skupinah .............. 8
Grafikon 2: Odstotek gospodinjstev po številu članov v izbranih popisnih okoliših mestnega
jedra ob popisu 2002 .................................................................................................................. 9
Grafikon 3: Družine po tipu v izbranih popisnih okoliših mestnega jedra ob popisu 2002..... 10
Grafikon 4: Odstotek družin po številu otrok v izbranih popisnih okoliših mestnega jedra ob
popisu 2002 .............................................................................................................................. 10
Grafikon 5: Izobrazbena struktura prebivalstva v izbranih popisnih okoliših mestnega jedra ob
popisu 2002 .............................................................................................................................. 11
Grafikon 6: Selitvene značilnosti prebivalcev v izbranih popisnih okoliših mestnega jedra ob
popisu 2002 .............................................................................................................................. 12
Grafikon 7: Prebivalstvo po aktivnosti v izbranih popisnih okoliših mestnega jedra ............. 13
Grafikon 8: Prebivalstvo izbranih popisnih okolišev mestnega jedra Ljutomer in naselja
Ljutomer glede na dejavnosti ................................................................................................... 14
Grafikon 9: Delovno aktivno prebivalstvo po kraju dela v izbranih popisnih okoliših mestnega
jedra.......................................................................................................................................... 14
Grafikon 10: Spolna sestava anketiranih.................................................................................. 57
Grafikon 11: Starostna sestava anketiranih.............................................................................. 57
Grafikon 12: Izobrazbena sestava anketiranih ......................................................................... 58
Grafikon 13: Ocena videza Glavnega trga ............................................................................... 59
Grafikon 14: Pričakovanja glede nove podobe Glavnega trga................................................. 59
Grafikon 15: Dejavniki, ki bi jih vprašani spremenili v podobi Glavnega trga ....................... 60
Grafikon 16: Strinjanje s prometno ureditvijo skozi Glavni trg............................................... 61
Grafikon 17: Mnenje anketiranih o vplivu trenutnega prometnega režima na poslovanje in
obisk trgovin ter drugih dejavnosti na Glavnem trgu............................................................... 61
Grafikon 18: Vpliv prometne ureditve na anketiranca............................................................. 62
Grafikon 19: Mnenje o dogajanju na Glavnem trgu ................................................................ 62
Grafikon 20: Udeleževanje anketiranih na organiziranih dogodkih na Glavnem trgu............. 63
Grafikon 21: Udeleževanje prireditev ...................................................................................... 64
Grafikon 22: Zadovoljstvo s potekom prenove........................................................................ 64
Grafikon 23: Končno mnenje o prenovljenem Glavnem trgu.................................................. 66

KAZALO KART
Karta 1: Območje raziskovanja. ................................................................................................. 3
Karta 2: Približna meja popisnih okolišev, vključenih v analizo............................................... 7
Karta 3: Zasnova namenske rabe prostora naselja Ljutomer. .................................................. 16
Karta 4: Funkcijska zgradba mesta Ljutomer leta 1996........................................................... 17
Karta 5: Namembnost objektov v mestnem jedru Ljutomera avgusta 1990 ............................ 18
Karta 6: Namembnost objektov v mestnem jedru Ljutomera na dan 4. 4. 2009...................... 19
Karta 7: Socialnogeografska zgradba mesta Ljutomer ............................................................ 24
Karta 8: Predlog ureditve mesta Ljutomer ............................................................................... 45

KAZALO PREGLEDNIC
Preglednica 1: Število prebivalcev v mestnem jedru in v naselju Ljutomer ............................. 8
Preglednica 2: Starostni indeks za mestno jedro in za naselje Ljutomer ................................... 9
Preglednica 3: Delež prebivalstva, starega 15 in več let z vsaj srednješolsko izobrazbo ........ 11
Preglednica 4: Stanovanja glede na število sob in površina ter povprečna površina stanovanja
v popisnih okoliših mestnega jedra .......................................................................................... 21
Preglednica 5: Lastništvo in naseljenost stanovanj popisnih okolišev ljutomerskega mestnega
jedra.......................................................................................................................................... 22
Preglednica 6: Stanovanja v popisnih okoliših ljutomerskega mestnega jedra po napeljavah in
pomožnih prostorih .................................................................................................................. 23
Preglednica 7: Stanovanja in stavbe po letu izgradnje v popisnih okoliših mestnega jedra
Ljutomera ................................................................................................................................. 23
Preglednica 8: Videz Glavnega trga......................................................................................... 52
Preglednica 9: Mnenja anketirancev o tem, čemu bi morala občina Ljutomer posvečati več
pozornosti ................................................................................................................................. 56
Preglednica 10: Seznam in opis zaščitenih objektov ............................................................... 87

Prenova starega mestnega jedra Ljutomera

1. UVOD
Čas sprememb v družbeni strukturi je prinesel tudi nekatere spremembe v bivalno okolje, ki
pa niso bile vedno pozitivne. Prišli smo do točke, ko smo pričeli razmišljati o vrednotah
fizičnega in psihičnega okolja in ko se je zavest o ohranjanju teh vrednot razvila do te mere,
da smo se začeli zavedati privlačnosti, pa tudi gospodarskega potenciala zgodovinskih
struktur mesta. Slednje smo v povojnih letih nadomeščali z neprimernimi novogradnjami, ki
so bile locirane ravno na območjih nekdanjih zgodovinsko dragocenih objektov. K degradaciji
mestnega okolja pa sta pripomogla tudi povečan promet in industrija. Mesta so postala najbolj
onesnaženi ekosistemi, v katerih so se pogoji bivanja tako poslabšali, da ponekod dosegajo že
krizne razsežnosti. Prenova je tako postala nujnost. Postala je element, ki bo prekinil stihijski
in nenadzorovan razvoj naselij ter bo ponovno zagotovil sožitje človeka in okolja, ne da bi si
medsebojno še naprej škodovala.
Tudi mesta Ljutomer negativne spremembe bivalnega okolja niso obšle. Kot vsa mesta je tudi
Ljutomer skozi čas spreminjal in prilagajal svojo podobo trendu tedanjega časa. Vsako leto je
bil in je še vedno izpostavljen različnim vplivom. Prenova je zato več kot potrebna in
neizogibna. Postala je pomemben del prostorskega in urbanističnega načrtovanja. Treba je
ustvariti okolje, ki je po meri sodobnega človeka in zadovoljuje njegove novodobne potrebe,
okolje, ki je trajnostno načrtovano in omogoča višjo kakovost bivanja.
1.1. NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA
Namen mojega diplomskega dela je preučiti trenutno stanje v starem mestnem jedru
Ljutomera in potem na osnovi že obstoječih urbanističnih dokumentov podati smernice v
zvezi s prihodnjo prenovo mesta. Delno je bila prenova v ljutomerskem mestnem jedru že
izvedena s celovito prenovo Glavnega trga, zato je namen diplomskega dela preučiti tudi
potek prenove ter na podlagi izvedene ankete o zadovoljstvu občanov glede prenove in z
analizo obstoječega ureditvenega načrta za staro mestno jedro Ljutomer podati izhodišča, ki
jih bo treba upoštevati pri nadaljnji prenovi preostalega dela mestnega jedra. Ljutomer je
namreč kulturno in zgodovinsko bogato mesto, ki pa mu bo le pravi pristop povrnil njegovo
prvotno slavo in veljavo.
V svojem diplomskem delu sem si zastavila naslednje cilje:
 predstaviti pojma mesto in mestno jedro,
 analizirati stanje v mestnem jedru Ljutomer na podlagi statističnih podatkov in
kartiranja,
 predstaviti pojem prenove in razvoj koncepta prenove v Sloveniji,
 analizirati prenovo Glavnega trga,
 izvesti anketo o zadovoljstvu občanov s prenovo in podobo novega Glavnega trga,
 predstaviti smernice za prenovo starega mestnega jedra Ljutomera in
 predstaviti različne možnosti za oživitev (revitalizacijo) mestnega jedra Ljutomera.
Izhajala sem iz dejstev, da se mestno jedro Ljutomera danes sooča s številnimi problemi,
zaradi česar se je pojavila potreba po prenovi, ki naj bi mestnemu jedru prinesla večjo
privlačnost za bivanje obstoječega in naselitev aktivnega prebivalstva ter ponovno oživitev
pomembnih mestnih funkcij.
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1.2. METODE DELA
Pri izdelavi diplomskega dela sta bili uporabljeni dve najpogostejši geografski metodi:
kabinetno in terensko delo.
V prvi fazi preučevanja sem se osredotočila na pregled obstoječih virov in literature o izbrani
temi. Ugotovila sem, da se je začel pojem v literaturi pojavljati že v 60. letih 20. stoletja.
Literature o tej temi je zato veliko. V diplomski nalogi sem opisala bistvene značilnosti in
različne vidike pojava. Opisala sem, kako se je koncept prenove razvijal v Sloveniji in kakšno
vlogo ima prenova v prostorskem planiranju.
Druga faza je obsegala pregled obstoječih virov in literature o izbranem območju, ki jih glede
na majhnost preučevanega območja ni bilo veliko. Splošne značilnosti območja sem zato
morala razbrati iz opisa širših prostorskih enot. Statistični urad RS mi je posredoval nekatere
demografske podatke iz Popisa prebivalstva 2002 za širše mestno jedro. Funkcijsko zgradbo
starega mestnega jedra Ljutomera sem analizira s kartiranjem trenutnega stanja, ki sem ga
nato primerjala s stanjem iz leta 1990, ko so ga popisali v sklopu izdelave Ureditvenega
načrta mestnega jedra Ljutomer.
Podatki o zgodovinskem razvoju starega mestnega jedra so povzeti iz monografskih
publikacij, ki obravnavajo celotno občino Ljutomer ali še širše območje. Podatke o kulturni
dediščini v mestnem jedru sem pridobila iz registra nepremične kulturne dediščine, nekatere
informacije pa so mi posredovali na Občini Ljutomer.
Občina Ljutomer mi je posredovala tudi obstoječe razvojne in prostorske dokumente, iz
katerih sem poskušala razbrati osnovne smernice in cilje prenove. Ker je prenova starega
mestnega jedra s celovito prenovo Glavnega trga delno že izvedena, je paleta prostorskih
dokumentov, ki se nanašajo na celovito prenovo osrednjega trga v Ljutomeru, zelo pestra. V
okviru preučevanja prenove Glavnega trga sem opravila razgovor z avtorjem projekta,
nekatere občane pa sem v anketnem vprašalniku povprašala o njihovem mnenju glede
izvedene prenove. Rezultati anketnega vprašalnika in mnenje lokalnega prebivalstva se mi
zdijo dobro izhodišče za načrtovanje prenove ostalega dela mestnega jedra in dejavnik, ki ga
je pri izvedbi prenove vsekakor treba upoštevati.
Pri obravnavanju možnosti za revitalizacijo starega mestnega jedra mi je bila v veliko pomoč
seminarska naloga avtorja Simona Drevena, nekatere smernice oz. ideje za revitalizacijo pa
sta podali javna služba in lokalna turistična organizacija.
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1.3. OMEJITEV OBMOČJA RAZISKOVANJA
Glede na prostorske dokumente obsega ljutomersko mestno jedro tri trge – Glavni trg, Stari
trg in Miklošičev trg – ki jih povezujejo naslednje ulice: Vrazova, Postružnikova in
Kerenčičeva. Ta meja je hkrati tudi meja območja raziskovanja. Omenjeni trgi in ulice
predstavljajo prvotni del naselja Ljutomer. Med njimi je največji Glavni trg.
Razlog za tako omejitev območja je zgodovinski trenutek, v katerem je obravnavano območje
nastalo. Staro mestno jedro je namreč območje, ki je nastajalo med 13. stoletjem in začetkom
20. stoletja. V Ureditvenem načrtu mestno jedro Ljutomer (1992) navajajo še, da območje
sovpada z deli takrat definiranih statističnih okolišev, kar je tudi eden od razlogov omejitve
območja.

Karta 1: Območje raziskovanja.
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2. POJEM MESTA IN STAREGA MESTNEGA JEDRA
Mesto je prostor, v katerem se srečujeta preteklost in sedanjost. Je križišče vseh zgodovinskih
procesov in sedanjega dogajanja. Je pojem, ki nima splošno veljavne opredelitve niti enotnih
kriterijev za opredelitev in določitev mest. Ena od opredelitev mesta je definicija iz Leksikona
geografije, ki mesto opisuje kot naselje, ki je središče širše okolice, lahko tudi podeželske.
Prepoznavno je po izrazito majhnem deležu kmečkega prebivalstva, po razčlenjenosti na
mestne četrti, po večji osredotočenosti proizvodnih, trgovskih, poslovnih, upravnih in drugih
ustanov (Geografija, 2001). Spet druga definicija opredeljuje mesto kot naselje, ki je upravno,
gospodarsko in kulturno središče širšega območja (SSKJ, 2008). Zaradi različnih definicij in
kriterijev je razmejitev med mestnimi in podeželskimi naselji pogosto nejasna in težka. Da bi
opredelili mesto, moramo določiti, katere so tiste bistvene značilnosti, ki ločijo mesto od
ostalih ruralnih naselij. Pojem mesto zato pogosto povezujejo z večjimi, gosteje poseljenimi
in neagrarnimi naselji. Na prvi pogled sta torej najbolj očitna kriterija za razlikovanje med
urbanimi in podeželskimi naselji velikost naselja in razširjenost neagrarnih dejavnosti. Vendar
moramo upoštevati tudi dejstvo, da spodnje meje velikosti naselja, ki bi veljala v vseh
državah, ni mogoče določiti. Spodnja meja velikosti mest se po posameznih državah močno
razlikuje. Tudi način, gostota in prostorska razporeditev poselitve niso povsod enaki. Naselja
so nastala v različnih okoliščinah, tako gospodarskih, političnih kot tudi kulturnih. Enako
velja za neagrarne dejavnosti, saj kmetijstvo danes ni nujno prevladujoča gospodarska panoga
podeželskih naselij (Rebernik, 2008).
Za razliko od današnje nejasne meje med mestnim in podeželskim naseljem je bila v
preteklosti ta ločnica relativno jasna in ostra. V srednjem veku je bilo mesto obdano z
obzidjem. Mestno ozemlje je bilo natančno določeno. Z industrializacijo in urbanizacijo v 19.
in 20. stoletju je meja postajala vedno bolj nejasna, saj so se začela mesta prostorsko širiti in
se je njihov vpliv razširil na obsežna območja. Razlike med urbanim in ruralnim so s
postopno »urbanizacijo podeželja« postajale vse manjše. Kljub vsem tem težavam pri
opredeljevanju mest pa je težnja, da se določi njihova meja, predvsem zaradi raziskovalnih
namenov, potreb statistike, upravne in administrativne delitve idr., še vedno prisotna
(Rebernik, 2008).
Rebernik (2008) navaja različne kriterije, ki jih lahko uporabimo za celovito geografsko
opredelitev in določitev mest. Eden od njih je formalni status mesta oziroma dodeljene mestne
pravice, ki so imele v srednjem veku izjemen gospodarski in politični pomen. Njihov pomen
se je s koncem fevdalizma in pospešeno urbanizacijo izgubil, nekatera naselja z mestnimi
pravicami so začela zaostajati v razvoju in izgubljati svoj mestni značaj (npr. Višnja gora). Po
drugi strani pa so se začela pojavljati naselja z urbanimi značilnostmi (Rebernik, 2008).
Kot najpogosteje uporabljeni kriterij navaja avtor velikost naselja oziroma število prebivalcev,
ki se, kot je bilo že omenjeno, razlikuje po državah in je odvisen od značilnosti poselitve,
stopnje urbanizacije in razvitosti posamezne države. V državah z zelo redko poselitvijo je
spodnja meja velikosti mest pogosto mnogo nižja (npr. 1000 prebivalcev v Kanadi, 200
prebivalcev na Švedskem), v sredozemskih državah pa veliko višja (Španija in Turčija 10 000
prebivalcev, Italija 20 000 prebivalcev). Najvišjo spodnjo mejo velikosti mest imajo na
Japonskem, kjer kot mesta štejejo naselja z več kot 50.000 prebivalci. V večini držav se ta
meja giblje med 2000 in 5000 prebivalci (Rebernik, 2008).
Pogosto uporabljeni kriterij so tudi mestne funkcije. Ugotovili smo že, da za ruralna naselja ni
nujna prevlada agrarnih dejavnosti. To velja predvsem za visoko razvite države z majhnim
4
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deležem agrarnega prebivalstva. Ta delež je majhen tudi v večini podeželskih naselij
(Rebernik, 2008).
Naslednji kriterij, ki ga omenja Rebernik (2008), je gostota poselitve in način zazidave. Tudi
v zvezi s tem kriterijem se pojavljajo težave. Mesta imajo lahko zelo strnjeno in gosto
zazidavo (Sredozemlje), v redko poseljenih delih sveta pa zelo redko in razpršeno pozidavo.
Morfološka zgradba naselja (tloris, tip in način zazidave) je tako v veliki meri odvisna
regionalnih in kulturnih značilnosti naselij ter poselitve (Rebernik, 2008).
Naslednji kriterij, mestni način življenja, izhaja iz sociologije. Za mestni način življenja naj bi
bilo značilno naslednje: večja delitev dela in posledično specializacija delovne sile, hitrejši
tempo življenja, liberalnost, večje razredne in socialne razlike, večja individualnost in
anonimnost posameznika, dejavnejše javno življenje in udejstvovanje. Nasprotno naj bi za
podeželski način življenja bilo značilno: tradicionalne družinske vrednote, večja povezanost
ipd. Mestni način življenja je torej kriterij, ki ga je kvantitativno nemogoče opredeliti. Zaradi
sodobnih urbanizacijskih procesov (»urbanizacije podeželja«) so postale razlike med mestom
in vasjo manjše in nejasne. Razvoj prometa je povzročil mobilnost delovne sile s podeželja,
javni mediji pa so poenotili vrednote in navade ljudi. Zaradi tega je danes velik del
podeželskega prebivalstva zaposlenega v neagrarnih dejavnostih v mestih (Rebernik, 2008).
Zaradi pomanjkljivosti posameznih kriterijev so poskušali geografi sestaviti kombinacijo več
kriterijev za opredeljevanje mestnih naselij. Prvi se je z omenjeno problematiko ukvarjal H.
Bobek (1927). Predlagal je tri kriterije, in sicer kompaktnost naselja, velikost naselja in
mestni način življenja. Predlog je dopolnil R. Klöpper s četrtim kriterijem, tj. stopnjo
centralnosti naselja (Rebernik, 2008).
V Sloveniji uradni kriteriji za določitev mesta niso določeni. Statistični urad je mesta in
mestna naselja določil na podlagi štirih kriterijev. Mestna naselja so tista, ki (SURS, 2009):
a) imajo več kot 3000 prebivalcev,
b) imajo od 2000 do 2999 prebivalcev in višek delovnih mest nad številom delovno aktivnega
prebivalstva,
c) so sedeži občin, imajo najmanj 1400 prebivalcev in višek delovnih mest nad številom
delovno aktivnega prebivalstva ali so sedeži občin in imajo vsaj 2000 prebivalcev,
d) so tudi obmestna naselja z manjšim številom prebivalcev, ki se z določenim mestnim
naseljem (tistim, ki ima več kot 5000 prebivalcev in sklenjeno pozidavo) zraščajo v enovito
funkcionalno celoto, v mestno območje. Kot merilo funkcionalne povezanosti upoštevajo
zaposlitveno migracijo, izločitveno merilo pa je delež kmetijskih gospodinjstev v obmestnem
naselju.
Glede na te kriterije je bilo leta 2002 v Sloveniji 156 mest in mestnih naselij, v njih pa je
živelo 998 000 prebivalcev (Statistični urad…, 2009a).
Po opredelitvi mesta moramo definirati še mestno jedro. Mestni trgi so bili v zgodovini
urbanizma pogosto prostor, kjer so se nahajale osrednje mestne funkcije. Mestni trg in stavbe
ob njem so simbolizirali gospodarsko in politično moč mesta in bogastvo posameznih
meščanov, saj so bile tam zgradbe vseh pomembnejših mestnih institucij: mestna hiša –
magistrat, cehovske zbornice, zgradba mestne straže, pokrita tržnica, vladarska palača, cerkev
itd. Mestna središča so bila odsev raznih umetnostnih hotenj na področju arhitekture,
urbanizma in kiparstva (fasade, tlaki, fontane, galerije slik, kipi), odražala pa so tudi stopnjo
demokratičnosti družbe (Pogačnik, 1999).
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V današnjem času pojmujemo center mesta širše, ne samo v teritorialnem, temveč tudi v
vsebinskem smislu. Mestna središča so skozi čas doživljala korenite spremembe, ki so bile
največkrat negativne. V srednjem veku so se v središču mesta nahajale zgradbe bogatih
meščanov, trgovine in obrtne delavnice. Sčasoma je prišlo v 19. stoletju do ločitve bivanjskih
in proizvodnih zgradb. Okoli starega jedra so locirali industrijske obrate in delavska naselja, v
zeleni mestni okolici pa so si tovarnarji, premožni trgovci in uradniki gradili dvorce in
naselja. Okoli tovarn so nastajale delavske in rudarske kolonije, stavbni fond v starem
mestnem jedru pa je počasi propadal. Z razvojem prometa se je mestno jedro začelo premikati
k železniškim postajam, ki so postale »žarišča urbanosti«. Začelo je nastajati novo
kapitalistično mesto z najemnimi bloki. V teh delih mest so svoj prostor našla bančna
poslopja, hoteli, borza, gledališča itd. Danes se vanj selijo poslovne, trgovske in finančne
dejavnosti, ki izpodrivajo stanovanja, medtem ko se mestno prebivalstvo seli v okolico, v
predmestja, kjer so nastala naselja individualnih hiš. Podobno se iz obroča okoli starega jedra
v industrijske cone v urbani regiji selijo industrija in komunalne službe. Prvotno središče s
staro in gosto zazidavo postane bivališče najrevnejših slojev, ki je pogosto leglo nehigiene in
delinkvence (slumi, geti). Ta območja so se začela danes postopoma prenavljati (Pogačnik,
1999).
Mestno središče je skozi čas spreminjalo tudi višino zazidave (vertikalni gabarit). Vsako
naslednje obdobje jo je praktično podvojilo. Za srednji vek je značilno pritličje z dvema
nadstropjema, za 19. stoletje pritličje z do štirimi nadstropji, do 2. svetovne vojne z uporabo
dvigal okoli 10 nadstropij, danes pa že več deset nadstropij. Višina zazidave se je povečevala
z razvojem tehnologije, konstrukcij, gradbenih materialov in ekonomskih razlogov, pa tudi
zaradi tekmovanja za čim višji objekt, kar je imelo simbolni in prestižni pomen. Konec 20.
stoletja se je zaradi ekoloških, psiholoških in varnostnih razlogov trend visokih zgradb
upočasnil (Pogačnik, 1999).
Tekom gospodarskega razvoja so se mestna središča razvila v središča potrošništva, reklame
in tekmovanja poslovno-trgovskih dejavnosti. Ob tem so izgubila svoj humani in estetski
značaj. V novejšem času jim z reurbanizacijo poskušajo povrniti mestno kulturno življenje,
mnogokrat tudi s spodbujanjem turizma (Pogačnik, 1999).
Za stara jedra je značilno, da število prebivalcev v njih upada in da se prebivalstvo stara.
Mlajše prebivalstvo, predvsem tisto premožnejše in z višjo izobrazbo, se seli v predmestja.
Vzrokov za to je več: slabi bivalni pogoji (premalo zelenic, slaba osončenost, težave s
parkiranjem, hrup itd.), stanovanja so prevelika, nepraktična in slabo vzdrževana, pri
prenavljanju pa se srečujemo z omejitvami. Rešitev te problematike je v prenovi v draga,
luksuzna stanovanja za prebivalce, ki bodo skrbeli za kulturni videz mestnega središča, in ne
v prenovi v t. i. socialna stanovanja (Pogačnik, 1999).
2.1. OPIS LJUTOMERSKEGA MESTNEGA JEDRA KOT CELOTE
Ljutomer se ni razvijal po nekih predvidljivih zakonitostih, saj ni imel obzidja, znotraj
katerega bi se oblikovalo mesto. Je pa naselje morfološko jasno členjeno v sklenjene
prostorske enote, ki se med seboj razlikujejo glede na čas nastanka, stopnjo izoblikovanosti
javnih prostorov, zrnatost grajene strukture in tip zgradb (Pogačnik, 1996).
Jedro naselja predstavlja srednjeveška (trška) zazidava, ki je strnjena v nize z izjemno
kakovostnimi javnimi prostori (trgi, ulice, razširjene ulice). Posebno vrednoto starega jedra
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predstavljata raznolika tipologija trgov in hierarhično razmerje med njimi - osrednji, Glavni
trg je največji in prostorsko središčno oblikovan, trg ob cerkvi je majhen in podrejen cerkveni
stavbi, Stari trg pa ima izrazito profan značaj (Pogačnik, 1996). Mestna parcelacija je, razen
na najstarejšem Starem trgu, kjer so deloma še ohranjene ozke parcele, iz 19. stoletja. Stavbe
zavzemajo celotno širino parcel, posledica tega pa je strnjena mestna zazidava (Zupan,
Stefanovič, 1989).
Celotno staro mestno jedro Ljutomera je urbanistični spomenik in je kot tako pod neposredno
spomeniško zaščito. To pomeni, da je treba v historičnem tkivu varovati vse sestavine, ki
kakor koli prispevajo k njegovi spomeniški podobi in so hkrati ostanek avtentične preteklosti.
2.1.1. PREBIVALSTVO
Če se lotimo raziskovanja socialnega vidika starega mestnega jedra, kaj hitro ugotovimo, da
nimamo natančnih podatkov o številu in strukturi prebivalstva v mestnem jedru. Zato sem se
obrnila na Statistični urad RS, ki mi je lahko posredoval podatke le po popisnih okoliših, ki
obsegajo širše mestno jedro in zato ponekod odstopajo od meje mestnega jedra, ki sem ga
definirala na začetku. Karta 2 zato prikazuje mejo raziskovanja in mejo popisnih okolišev,
vključenih v analizo. Popisni okoliši so definirani na kritični trenutek popisa, torej na dan 31.
3. 2002.

Karta 2: Približna meja popisnih okolišev, vključenih v analizo (vir: Popis…, 2002).
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Naslednji problem, s katerim se moramo soočiti, je ta, da nam je Statistični urad posredoval
podatke le za popisno leto 2002, saj nam za starejša leta za tako območje ni mogel pripraviti
podatkov. Zato lahko o gibanju števila prebivalstva v mestnem jedru sklepamo le posredno z
analizo podatkov za naselje Ljutomer (obravnavano območje je del omenjenega naselja). Ob
tem moramo podatke obravnavati kritično, saj je lahko dejansko stanje v mestnem jedru čisto
drugačno. Podatki so prikazani v spodnji preglednici:

Naselje Ljutomer

1948
1655

1953
1964

1961
2033

1971
2656

1981
3305

1991
3651

2002
3413

(število prebivalcev)
/
/
/
/
/
/
928
Preglednica 1: Število prebivalcev v mestnem jedru in v naselju Ljutomer po popisnih letih (vir: Ljutomer,
osrčje Prlekije, str. 25; Statistični urad…, 2009b, Josipovič, Repolusk, 2005; Popis…, 2002).

Mestno jedro

Na osnovi prikazanih podatkov vidimo, da je število prebivalcev v naselju Ljutomer do leta
1991 naraščalo in se v tem času več kot podvojilo. Med letoma 1991 in 2002 pa je število
prebivalcev upadlo za 6,5 %. Naslednji grafikon nam prikazuje porazdelitev prebivalcev
popisnih okolišev starega mestnega jedra in naselja Ljutomer po starostnih skupinah ob
popisu leta 2002:

18
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Odstotek

12
10
Mestno jedro

8

Naselje Ljutomer

6
4
2
0
0–14

15–24

25–34

35–44

45–54

55–64

65–74

75+

Starostne skupine

Grafikon 1: Prebivalstvo mestnega jedra in naselja Ljutomer po starostnih skupinah (Popis…, 2002).

V širšem mestnem jedru največji delež pripada starostni skupini 35–44 let (18 %), v naselju
Ljutomer pa največji delež predstavljajo prebivalci, stari 25–34 let (16 %). Najmanjši delež v
mestnem jedru pripada skupini 65–74 let, v naselju Ljutomer pa skupini, ki je stara 75 ali več
let. V primerjavi z naseljem Ljutomer je za mestno jedro značilen nižji delež starejših (nad 55
let) in višji delež mlajših prebivalcev (do 34 let).
Če si pogledamo še starostne indekse, ugotovimo, da je stanje po letih sledeče:
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Naselje Ljutomer

1961
21,5

1991
40,2

/

/

2002
113,3

(starostni indeks)

Mestno jedro

74,1

Preglednica 2: Starostni indeks za mestno jedro in za naselje Ljutomer (vir: Ljutomer, osrčje Prlekije, 2006, str.
26; Popis…, 2002).

Starostni indeks izraža razmerje med prebivalci, starejšimi od 64 let in mlajšimi od 15 let,
pomnoženo s sto. Klemenčič (1996) je na osnovi starostnega indeksa opredelil naslednje tipe:
 zelo mlado prebivalstvo (starostni indeks pod 30),
 mlado prebivalstvo (starostni indeks med 31 in 40),
 zrelo prebivalstvo (starostni indeks med 41 in 55),
 staro prebivalstvo (starostni indeks med 56 in 70),
 zelo staro prebivalstvo (starostni indeks med 71 in 100),
 odmirajoče prebivalstvo (starostni indeks nad 100) (Ljutomer, osrčje Prlekije, 2006).
Leta 1961 je pripadalo naselje Ljutomer tipu zelo mladega prebivalstva, leta 1991 tipu
mladega prebivalstva, po popisu 2002 pa spada v tip odmirajočega prebivalstva. Zadnjo
vrednost starostnega indeksa iz leta 2002 močno izkrivlja izgradnja doma starejših občanov
(izgradnja dokončana leta 2001), zato ta vrednost ni verodostojna. Za mestno jedro so na
voljo le podatki za leto 2002, ko je starostni indeks dosegel vrednost 74,1, kar uvršča
prebivalstvo v mestnem jedru v kategorijo zelo starega prebivalstva.
Na grafikonu 2 je prikazan odstotek gospodinjstev po številu članov v izbranih popisnih
okoliših. Iz njega lahko razberemo, da prevladujejo gospodinjstva s štirimi člani (26 %).
Dokaj enakomerno in le z manjšimi odstopanji so zastopana gospodinjstva s po enim članom
(24 %), z dvema članoma (23 %) in s po tremi člani (21 %). Najmanjši delež predstavljajo
gospodinjstva s petimi (4 %) in s šestimi ali več člani (2 %).

30

Odstotek

25
20
15
10
5
0
1 član

2 člana

3 člani

4 člani

5 članov 6+ članov

Velikost gospodinjstev

Grafikon 2: Odstotek gospodinjstev po številu članov v izbranih popisnih okoliših mestnega jedra ob popisu
2002 (vir: Popis…, 2002).

Na območju mestnega jedra prevladujejo zakonski pari z otroki (50 %), sledijo zakonski pari
brez otrok (20 %) in matere z otroki (18 %). Zunajzakonskih partnerjev z otroki je 7 %.
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Najmanjši delež predstavljajo očetje z otroki (3 %) in zunajzakonski partnerji brez otrok (2
%).
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Grafikon 3: Družine po tipu v izbranih popisnih okoliših mestnega jedra ob popisu 2002 (vir: Popis…, 2002).

V širšem mestnem jedru prevladujejo družine z enim otrokom (51 %). Po dva otroka ima 44
% družin, tri otroke pa ima le 5 % družin.
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3 otroci
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Grafikon 4: Odstotek družin po številu otrok v izbranih popisnih okoliših mestnega jedra ob popisu 2002 (vir:
Popis…, 2002).

Izobrazbena sestava prebivalcev starega mestnega jedra Ljutomer je predstavljena s podatkom
o deležu prebivalstva, starega 15 let ali več po doseženi stopnji izobrazbe. Stanje iz leta 2002
predstavlja grafikon 5.
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4%
Brez izobrazbe in nepopolna
osnovna

13%
29%
28%

Osnovna
Nižja in srednja poklicna

26%

Srednja strokovna in srednja
splošna
Višja in visoka

Grafikon 5: Izobrazbena struktura prebivalstva v izbranih popisnih okoliših mestnega jedra ob popisu 2002 (vir:
Popis…, 2002).

Največ prebivalcev, starih nad 15 let, ima dokončano le osnovno šolo (28,5 %). 27,8 %
prebivalcev ima končano srednjo strokovno in srednjo splošno šolo. Nižjo in srednjo poklicno
šolo je dokončalo 26,5 % prebivalcev mestnega jedra, dobrih 13 % prebivalcev pa ima višjo
in visoko izobrazbo. Brez izobrazbe oz. nepopolno izobrazbo ima 3,8 % prebivalcev mestnega
središča. Če podatke primerjamo s podatki za naselje Ljutomer, ugotovimo, da bistvenih
odstopanj ni:
- nepopolna osnovna šola (3,3 %),
- osnovna šola (25,3 %),
- nižja in srednja poklicna šola (27,5 %),
- srednja strokovna in splošna šola (28,8 %) in
- višja in visoka šola (15,1 %).
V splošnem se stopnja izobrazbe v naselju Ljutomer in najverjetneje tudi v mestnem jedru
izboljšuje. O tem nam govori spodnja preglednica, ki predstavlja deleže prebivalstva, starega
15 let in več z vsaj srednješolsko izobrazbo po popisnih letih:

Naselje Ljutomer
Mestno jedro Ljutomer

1961
15%
/

1991
36,8%
/

2002
71,4%
67,7%

Preglednica 3: Delež prebivalstva, starega 15 in več let z vsaj srednješolsko izobrazbo (vir: Popis…, 2002;
Ljutomer, osrčje Prlekije, 2006, str. 26; Statistični urad…, 2009b).

Glede na te podatke izkazuje naselje Ljutomer naraščanje deleža prebivalstva, starega 15 ali
več z vsaj srednješolsko izobrazbo. Za mestno jedro Ljutomer imamo podatke le za leto 2002,
ko je bil delež omenjene spremenljivke za 3,7% nižji kot v naselju Ljutomer.
Na grafikonu 6 so prikazane selitvene značilnosti prebivalstva v mestnem jedru in v naselju
Ljutomer. Glede na statistične podatke iz leta 2002 je bilo 68,9 % prebivalcev priseljenih,
največ (28,2 %) iz drugega naselja iste občine. 16,4 % prebivalcev se je priselilo iz druge
občine iste statistične regije, nekoliko manjši delež (15,1 %) dosegajo priseljeni iz drugih
statističnih regij, še manjši delež (9,2 %) pa pripada priseljenim iz tujine. Tudi za naselje
Ljutomer veljajo podobne ugotovitve: 68,3 % prebivalcev je priseljencev, z večino tistih, ki so
se priselili iz drugega naselja občine (Statistični urad…, 2009b).
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Grafikon 6: Selitvene značilnosti prebivalcev v izbranih popisnih okoliših mestnega jedra ob popisu 2002 (vir:
Popis…, 2002).

Grafikon 7 prikazuje aktivnost prebivalstva v mestnem jedru. Še preden se lotimo analize
podatkov, moramo razlikovati nekatere pojme povezane z omenjeno spremenljivko. Po
definiciji Statističnega urada RS sestavljajo aktivno prebivalstvo delovno aktivne in
brezposelne osebe. Delovno aktivni prebivalci so v popisu definirani kot zaposlene in
samozaposlene osebe:
a) osebe, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovane oziroma so v delovnem razmerju
(na območju Republike Slovenije),
b) osebe, ki redno ali civilno služijo vojaški rok,
c) osebe, ki so izjavile, da so delovno aktivne, vendar delajo zunaj območja Republike
Slovenije ali jih delodajalci do kritičnega trenutka popisa še niso prijavili na Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali pa opravljajo druge oblike dela (avtorske
pogodbe, pogodbe o delu…) (Statistični urad…, 2009b).
Med zaposlene osebe štejejo:
a) osebe zaposlene v podjetjih, družbah in organizacijah, ki imajo pogodbo o zaposlitvi,
b) osebe zaposlene pri samozaposlenih osebah s pogodbo o zaposlitvi,
c) osebe, ki opravljajo javna dela,
d) osebe na civilnem in rednem služenju vojaškega roka ter
e) osebe, ki so izjavile, da so zaposlene (Statistični urad…, 2009b).
Samozaposlene osebe pa so:
a) samostojni podjetniki posamezniki,
b) osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost (odvetniki, duhovniki, samostojni kulturni
delavci…),
c) kmetovalci,
d) pomagajoči družinski člani, ki formalno niso zaposleni niti samozaposleni, ampak
delajo na družinski kmetiji, v družinski obrti ali podjetju oziroma v kaki drugi obliki
12
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družinske pridobitne dejavnosti in za svoje delo praviloma ne dobivajo rednega
plačila,
e) tisti, ki so izjavili, da so samozaposleni (Statistični urad…, 2009b).
Med neaktivno prebivalstvo prištevamo osebe, ki so stare 15 let in več ter ne sodijo med
delovno aktivno prebivalstvo ali brezposelne osebe:
a) otroci, dijaki, študentje, starejši od 15 let,
b) upokojenci,
c) gospodinje,
d) osebe, ki so nezmožne za delo zaradi starosti, invalidnosti in bolezni,
e) osebe na prestajanju kazni in
f) druge osebe (tisti, ki ne sodijo v nobeno od zgoraj navedenih kategorij neaktivnega
prebivalstva, npr. rentniki) (Statistični urad…, 2009b).
Glede na te definicije je bilo delovno aktivnega prebivalstva v izbranih popisnih okoliših
mestnega jedra ob popisu 2002 43 %, aktivnega prebivalstva (prištete so še brezposelne
osebe) 53,8 %, neaktivnega prebivalstva pa 46,2 %. Za primerjavo je bilo istega leta v naselju
Ljutomer 48,2 % aktivnega prebivalstva, kar je manj kot v mestnem jedru, in 51,8 %
neaktivnega prebivalstva (Statistični urad…, 2009b), kar je več kot v mestnem jedru.

1%

Zaposleni, samozaposleni,
kmetje, služi vojaški rok

11%
43%

19%

Otroci, učenci, dijaki, študentje
Upokojenci

26%

Brezposelni
Gospodinja, drugo

Grafikon 7: Prebivalstvo po aktivnosti v odstotkih v izbranih popisnih okoliših mestnega jedra (vir: Popis…,
2002).

Delovno aktivno prebivalstvo izbranih popisnih okolišev mestnega jedra je zaposleno
večinoma v storitvenih 1 (49 %) in nekmetijskih 2 (43 %) dejavnostih, najmanj (2 %) v
kmetijskih dejavnostih. Med storitvenimi dejavnostmi s slabimi 15 % (od vseh 399 delovno
aktivnih prebivalcev) prevladujejo dejavnosti trgovine in popravila motornih vozil, 10 % (od
vseh 399 delovno aktivnih prebivalcev) pa odpade na zdravstvo in socialno varstvo. Med

1

Storitvene dejavnosti so trgovina in popravila motornih vozil; gostinstvo; promet, skladiščenje, zveze; finančno
posredništvo; nepremičnine, najem in poslovne storitve; javna uprava, obramba, socialno zavarovanje;
izobraževanje; zdravstvo, socialno varstvo; druge javne, skupne in osebne storitve (Statistični urad…, 2009).
2

Nekmetijske dejavnosti so rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, plinom, vodo in gradbeništvo
(Statistični urad…, 2009).
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nekmetijskimi dejavnostmi dosegajo največji delež delovno aktivni prebivalci, ki so zaposleni
v predelovalnih dejavnostih (dobra tretjina oz. 36 %).
Stanje v naselju Ljutomer ni bistveno drugačno. V storitvenih dejavnostih je zaposlenih 52,5
% delovno aktivnih prebivalcev, 39 % je zaposlenih v nekmetijskih dejavnostih. Najmanjši
delež (2,5 %) dosegajo delovno aktivni prebivalci zaposleni v kmetijstvu.

60

Odstotek

50
40
30

Mestno jedro

20

Naselje Ljutomer

10
0
Kmetijske

Nekmetijske

Storitvene

Neznano

Dejavnosti

Grafikon 8: Prebivalstvo izbranih popisnih okolišev mestnega jedra Ljutomer in naselja Ljutomer glede na
dejavnosti (vir: Popis…, 2002).

Grafikon 9 prikazuje število delovno aktivnega prebivalstva po kraju dela. Največ delovno
aktivnih prebivalcev širšega mestnega jedra dela v naselju svojega prebivališča. Takih je 65 %
(od 399 delovno aktivnih prebivalcev). V drugi občini statistične regije je zaposlenih 17 %
delovno aktivnih prebivalcev, v drugi statistični regiji 10 % in v drugem naselju v isti občini
le 6 %. V tujini sta zaposlena 2 % delovno aktivnega prebivalstva mestnega jedra.
70
60

Odstotek

50
40
30
20
10
0
Naselje
prebivališča

Drugo naselje v Druga občina iste Druga statistična
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Kraj dela delovno aktivnega prebivalstva

Grafikon 9: Delovno aktivno prebivalstvo po kraju dela v izbranih popisnih okoliših mestnega jedra (vir:
Popis…, 2002).
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Iz zgoraj izvedene analize sem ugotovila, da je prebivalstvena slika v mestnem jedru relativno
podobna tisti v naselju Ljutomer. V mestnem jedru prevladuje prebivalstvo, staro med 35 in
44 let, v naselju Ljutomer pa prebivalstvo med 25 in 34 let. V primerjavi z naseljem Ljutomer
živi v mestnem jedru manj starejših nad 55 let in več mlajših do 34 let. Mestno jedro se je
tako glede na starostni indeks pričakovano uvrstilo v tip zelo starega prebivalstva, naselje
Ljutomer pa v tip odmirajočega prebivalstva. V mestnem jedru prevladujejo štiričlanska
gospodinjstva, glede na tip družine pa je največ zakonskih parov z otroki. Največ družin v
mestnem jedru ima le enega otroka. Bistvenih odstopanj med izobrazbo prebivalcev mestnega
jedra in naselja Ljutomer ni. Med 25 in 29 % dosegajo prebivalci, stari 15 in več let, ki imajo
dokončano osnovno šolo ali nižjo in srednjo poklicno izobrazbo ali pa srednjo strokovno in
splošno šolo. Ob natančnejši analizi se je pokazalo, da ima v mestnem jedru največ
prebivalcev, starih 15 let in več, dokončano le osnovno šolo, v naselju Ljutomer pa največji
delež dosegajo tisti s srednjo strokovno in splošno šolo. Največ prebivalcev mestnega jedra je
priseljenih, in sicer iz naselja iste občine. Za naselje Ljutomer velja podobno. V mestnem
jedru je več kot polovica prebivalcev aktivnih, kar je več kot v naselju Ljutomer in kar je bilo
glede na starostno strukturo prebivalcev mestnega jedra in naselja Ljutomer tudi moč
pričakovati.
2.1.2. FUNKCIJSKA ZGRADBA
Nekdanja enotnost prostora stanovanja in dejavnosti (funkcij) ni več značilna za današnji čas,
čeprav veliko število objektov še vedno služi mešanim funkcijam (v pritličju oskrbnostoritvene dejavnosti, v nadstropju pa stanovanje). Nekateri objekti so popolnoma izgubili
stanovanjsko funkcijo in imajo danes drugačen namen. Spreminjanje funkcij v mestnem jedru
je bilo velikokrat rezultat spontanega razvoja in je v določeni meri negativno vplivalo na
ohranjanje urbane forme in na pogoje bivanja. Spremenila se je struktura prometa (tako
kvalitativno kot kvantitativno), gostota, komunalne zahteve in opremljenost. Zaradi opisanih
razlogov je velik del mestnega jedra Ljutomera v nasprotju z značilno grajeno strukturo
(Zupan, Stefanovič, 1989).
Leta 1986 oziroma leta 1988 je bila v sklopu Dolgoročnega plana občine Ljutomer za obdobje
1986–2000 izdelana zasnova namenske rabe prostora naselja Ljutomer. Na podlagi
kartografskega gradiva, ki so mi ga posredovali na Občini Ljutomer, sem izdelala karto 3. Iz
karte je razvidno, da je v mestnem jedru predvidena koncentracija vseh dejavnosti:
stanovanjske, oskrbne in storitvene dejavnosti. Pomembnejši koncentraciji sta predvideni še
na skrajnem južnem delu naselja, pa tudi na njegovem jugovzhodnem delu. Skrajni severni in
severozahodni del naselja je namenjen proizvodnji. Pod pobočjem Kamenščaka se nahaja
drugo območje kmetijskih zemljišč.
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Karta 3: Zasnova namenske rabe prostora naselja Ljutomer (vir: Dolgoročni plan občine Ljutomer za obdobje
1986–2000 (dopolnjen 1988). Kartografski del, 1988).

Leta 1996 se je Pak v okviru 17. zborovanja slovenskih geografov na Ptuju ukvarjal s
preučevanjem funkcijske zgradbe Ptuja, Ljutomer in Ormoža. Za nas so najbolj zanimive
ugotovitve, ki se nanašajo na mesto Ljutomer. Izhodišča za morfološko-funkcijsko zgradbo
mesta so bila gospodarske dejavnosti, naravne razmere, arhitektonsko-zgradbene danosti,
historični razvoj in socialna zgradba. Vsa ta izhodišča so bila hkrati tudi dejavniki razvoja,
oblikovanja in opremljanja Ljutomera. Na njegovo funkcijsko zgradbo pa vplivata tudi
velikost in tloris. Funkcijsko zgradbo mesta Ljutomer iz leta 1996 prikazuje karta 3. Pak je
ugotovil, da je bilo leta 1996 stanje sledeče: v mestnem jedru so bile domala skoncentrirane
vse dejavnosti, pomembnejši lokalni koncentraciji sta bili le še na severozahodnem in
severnem obrobju, kjer je bila v podaljšku locirana večina proizvodnih dejavnosti (Pak, 1996).
16
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Karta 4: Funkcijska zgradba mesta Ljutomer leta 1996 (vir: Pak, 1996, str. 244).

Če primerjamo obe karti ugotovimo, da ima skrajni jugovzhodni konec naselja stanovanjsko,
proizvodno in rekreacijsko funkcijo, načrtovane oskrbne in storitvene funkcijo (še) ni.
Območje negospodarske rabe na karti 3 sovpada z območji, namenjenimi za šport in
rekreacijo, ter z gozdnimi zemljišči na karti 2. V severnem delu naselja so se začele razvijati
obrtne in poslovne cone (sploh v današnjem času), kamor se danes seli veliko trgovskih in
storitvenih dejavnosti (najbolj severno ležeči proizvodni predel na obeh kartah). Današnje
stanje ni bistveno drugačno. Kot je bilo omenjeno, se je povečal proizvodni predel v severnem
delu naselja.
V okviru izdelave Ureditvenega načrta so avgusta leta 1990 analizirali funkcijsko zgradbo
mestnega jedra. Na osnovi obstoječih prostorskih dokumentov sem izdelala karto stanja iz leta
17
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1990. Ker me je zanimalo še današnje stanje, sem izdelala karto, ki prikazuje stanje na dan
4. 4. 2009. Podatke za sedanje stanje sem dobila s kartiranjem na terenu.

Karta 5: Namembnost objektov v mestnem jedru Ljutomera avgusta 1990.
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Karta 6: Namembnost objektov v mestnem jedru Ljutomera na dan 4. 4. 2009.

Leta 1990 je bilo v mestnem jedru več objektov s stanovanjsko dejavnostjo kot objektov z
nestanovanjsko dejavnostjo. V splošnem razmerje med njima izkazuje proces citizacije mesta.
19
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Večje število nestanovanjskih površin pomeni večjo podvrženost mesta citizaciji (Ureditveni
načrt…, 1992).
Leta 1990 je veliko objektov služilo mešanim funkcijam (v pritličju oskrbno-storitvene
dejavnosti, v nadstropju pa stanovanje). Takšno razmerje zagotavlja mestu enakomerno
porazdelitev dejavnosti in normalen utrip (Ureditveni načrt…, 1992).
Glede na namembnost je bilo leta 1990 največ mešanih objektov ob Glavnem trgu, Ormoški
cesti in Postružnikovi ulici. Pretežno stanovanjski objekti so bili ob ulici Slavka Osterca,
Vrazovi ulici in na Starem trgu. Nestanovanjski objekti pa so se širili od avtobusne postaje do
pošte, hotela, Blagovnice in občine. V Ureditvenem načrtu mestnega jedra navajajo, da
stanovanjski objekti ob ulici Slavka Osterca predstavljajo negativen poseg v mestno jedro.
Razlog je spremenjena struktura parcelacije in uničen funkcionalni prostor obstoječih
stanovanjskih objektov. Tudi stanovanjsko-trgovski objekti na Glavnem trgu in ob Ormoški
cesti ne upoštevajo parcelacijske strukture. Njihova arhitektura daje vtis, da gre za novo
sosesko, ki ni usklajena z okoliško harmonijo meščanske arhitekture. Ravno tako neustrezen
poseg v mestno jedro predstavljata izgradnja hotela in avtobusne postaje (Ureditveni načrt…,
1992).
Leta 2009 stanje ni bistveno drugačno. Povečalo se je število mešanih objektov, ki so locirani
(podobno kot leta 1990) ob Glavnem trgu, Ormoški cesti in Postružnikovi ulici. Njihovo
število se je povečalo še na ulici Jureša Cirila in Prešernovi cesti. V mestnem jedru je tako kot
leta 1990 več objektov s stanovanjsko dejavnostjo kot objektov z nestanovanjsko dejavnostjo.
Slednji so še vedno razporejeni v pasu od avtobusne postaje, hotela, pošte, Blagovnice do
občine. V nekaterih objektih se je opustila nestanovanjska dejavnost (npr. na Kajuhovi ulici,
Prešernovi cesti, Vrazovi ulici in Glavnem trgu). Ti objekti imajo danes izključno
stanovanjsko funkcijo. V nekaterih objektih pa je bil ta proces obraten – poleg stanovanjske
so dobili še nestanovanjsko funkcijo oz. so se spremenili v objekte z mešano dejavnostjo.
Stanovanjska problematika mestnega jedra je podrobneje analizirana v naslednjem poglavju.

Slika 1: Opuščena trgovina na Kajuhovi ulici
(foto: Karmen Jelen, 2009).

Slika 2: Opuščena trgovina na Prešernovi cesti
(foto: Karmen Jelen, 2009).

Nekatere dejavnosti so se iz mestnega jedra odselile (pošta, cvetličarna), priselile pa so se
nove (podjetje Teleing za kabelsko televizijo, internet in telefonijo, NKBM, prodajalna nakita,
podjetje Linije d. o. o., ki se ukvarja z inženirskimi storitvami v prostoru itd. ). Te spremembe
so se dogajale predvsem na Glavnem trgu, ulici Jureša Cirila in Prešernovi cesti.
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2.1.2.1. STANOVANJA
Stanovanjska oz. stavbna problematika v mestnih jedrih je dobila nove razsežnosti zlasti po
drugi svetovni vojni, ko so stavbe razlastili in razdelili na manjše enote. Te so naselili
predvsem ljudje s socialnega roba.
Naslednjo prelomnico v omenjeni problematiki predstavlja t. i. Jazbinškov zakon iz leta 1991,
ko so začeli prodajati družbena stanovanja. Zakon je imetnike stanovanjske pravice razdelil na
dve skupini – na tiste, ki so lahko družbena stanovanja odkupili po ugodnih cenah, in tiste, ki
te pravice do odkupa niso imeli. Stanovanjski zakon je namreč prepovedal odkup tistih
stanovanj, ki so v družbeno last prešla s podržavljanjem (Matos, 2003; Hribar, 2006).
Navidezno ugodna rešitev je povzročila vrsto negativnih posledic. Zaradi nizkih in ugodnih
cen stanovanj so stanovanja kupili tudi nižji sloji prebivalstva, ki jim je vzdrževanje stanovanj
postalo veliko breme, nekaterim celo preveliko. Naslednji udarec je sledil z zakonom o
denacionalizaciji, ki je nekdanje imetnike stanovanjske pravice prisilno spremenil v navadne
pogodbene najemnike pri novih lastnikih (Matos, 2003).
Odraz preteklega dogajanja je današnje stanje, ki se odraža predvsem v lastniški strukturi. Ker
me je zanimalo stanje v mestnem jedru Ljutomera, sem za podatke zaprosila na Statističnem
uradu RS. Podatki se spet nanašajo na popisne okoliše, ki obsegajo mestno jedro in ponekod
odstopajo od meje našega raziskovanja (približno mejo predstavlja Karta 2), vendar še vedno
kažejo realnejšo sliko kot podatki za naselje Ljutomer.
V popisnih okoliših ljutomerskega mestnega jedra je 378 stanovanj v 143 stavbah. Največ
stanovanj je dvosobnih, najmanj 5- in večsobnih. Povprečno obsegajo stanovanja 2,3 sobe,
povprečno število stanovanj v stanovanjski stavbi pa je 2,6. Specifikacijo stanovanj po
velikosti prikazuje spodnja preglednica.
Stanovanja glede na
število sob
1-sobna
2-sobna
3-sobna
4-sobna
5 in več sobna
SKUPAJ

število
skupna
stanovanj površina m2
89
159
77
33
20
378

3491
10116
5973
3315
2228
25123

povprečna
površina
stanovanja v m2
39,22
63,62
77,57
100,45
111,40
66,46

Preglednica 4: Stanovanja glede na število sob in površina ter povprečna površina stanovanja v popisnih
okoliših mestnega jedra (vir: Popis..., 2002).

Popis iz leta 2002 opredeljuje lastništvo stanovanj glede na to, ali je lastnik stanovanja fizična
oseba, država, občina, javni skladi, različne organizacije ipd. Stanovanje, ki je v zasebni lasti
fizičnih oseb, je lahko v lasti oseb, ki v njem prebivajo, ali v zasebni lasti posameznikov, ki v
njem ne prebivajo, ampak stanovanje dajejo v najem ali ga uporabljajo občasno ali pa gre za
nenaseljeno stanovanje. Stanovanje v lasti javnega sektorja pa je tisto stanovanje, ki je v lasti
države, občine, javnega sklada, javnega podjetja ali javnega zavoda (Statistični urad…,
2009b). V popisnih okoliših ljutomerskega mestnega jedra je stanje glede lastništva stanovanj
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sledeče: 276 (73 %) stanovanj je v zasebni lasti fizičnih oseb, 94 (25 %) jih je v lasti javnega
sektorja, 8 (2 %) stanovanj ni spadalo v nobeno od omenjenih kategorij.
Večina stanovanj (89 %) je naseljenih. Stanovanj za občasno rabo ni, 11 % stanovanj pa ni
naseljenih. Naseljena stanovanja so večinoma v zasebni lasti fizičnih oseb (71 %), 26 % jih je
v lasti javnega sektorja, 3 % jih ne spada v nobeno od naštetih kategorij.
STANOVANJA PO LASTNIŠTVU S POVRŠINO
Lastništvo stanovanj
število stanovanj skupna površina m2
zasebna last fizičnih oseb
276
19889
last javnega sektorja
94
4786
drugo
8
448
378
25123
SKUPAJ
STANOVANJA IN POVRŠINA GLEDE NA NASELJENOST
število stanovanj skupna površina m2
naseljena stanovanja
338
22411
za občasno uporabo
0
0
nenaseljena stanovanja
40
2712
378
25123
SKUPAJ
NASELJENA STANOVANJA IN POVRŠINE GLEDE NA LASTNINO
Lastništvo stanovanj
število stanovanj skupna površina m2
zasebna last fizičnih oseb
241
17386
last javnega sektorja
89
4577
drugo
8
448
338
22411
SKUPAJ
Preglednica 5: Lastništvo in naseljenost stanovanj popisnih okolišev ljutomerskega mestnega jedra (vir: Popis...,
2002).

Stanje po stanovanjih glede napeljav in pomožnih prostorov je sledeče: večina stanovanj ima
centralno ogrevanje (85 %) in vodovod (98 %). Vsa stanovanja imajo električno napeljavo,
večina jih je priključenih tudi na kanalizacijsko omrežje (89 %). 95 % stanovanj ima
kopalnico, 98 % kuhinjo in 95 % stranišče na izpiranje.
CENTRALNO OGREVANJE
DA
320
ELEKTRIKA
DA
378
VODOVOD
DA
372
KANALIZACIJA
kanalizacijsko omrežje
338
KOPALNICA
DA
359

NE
58
NE
0
NE (kapnica, lastno zajetje, ni napeljave)
6
greznica ali ni napeljave
40
NE
19
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KUHINJA
DA

NE
372
6
STRANIŠČE NA IZPIRANJE
DA
NE
360
18
Preglednica 6: Stanovanja v popisnih okoliših ljutomerskega mestnega jedra po napeljavah in pomožnih
prostorih (vir: Popis..., 2002).

Skoraj četrtina (24 %) stanovanj je bila zgrajena pred letom 1919, skoraj četrtina (24 %) pa v
letih 1971–1980. Stavbe s stanovanji, ki so bile zgrajene pred letom 1919 so danes večinoma
zaščitene in vpisane v Register nepremične kulturne dediščine.

število
Leto zgraditve
število stavb
stanovanj
pred 1919
44
91
1919 - 1945
21
31
1946 - 1960
14
25
1961 - 1970
13
39
1971 - 1980
22
92
1981 - 1990
12
68
1991+
17
32
143
378
SKUPAJ
Preglednica 7: Stanovanja in stavbe po letu izgradnje v popisnih okoliših mestnega jedra Ljutomera (vir:
Popis..., 2002).

2.1.3. SOCIALNOGEOGRAFSKA ZGRADBA
V sklopu zgoraj navedenega zborovanja geografov je Rebernik preučeval socialnogeografsko
zgradbo Ljutomera 3 . Definiral je štiri socialnogeografska območja na območju mesta
Ljutomer, in sicer:
 Prvo socialnogeografsko območje obsega zahodni del starega mestnega jedra. To
območje ima slabo izobrazbeno, poklicno in premoženjsko sestavo, neugodno
starostno sestavo in visok delež samskih gospodinjstev.
 Drugo socialnogeografsko območje obsega vzhodni del mesta. Vključuje soseske
enodružinskih hiš, posamezne večstanovanjske hiše in manjši del starega mestnega
jedra. Socioekonomska sestava je relativno ugodna, prevladujejo družine z otroki.
 Tretje socialnogeografsko območje obsega novejše večstanovanjske hiše med
Ormoško cesto in železniško progo. Prevladujejo mlade družine z otroki. Značilna je
relativno neugodna socioekonomska struktura prebivalstva (visok delež prebivalstva z
osnovno šolo ali manj, nizka dohodnina na prebivalca).

3

V analizo je vključil naslednje spremenljivke: delež prebivalstva do 18. leta starosti, delež prebivalstva nad 65.
letom starosti, delež prebivalcev z osnovno šolo ali manj, delež prebivalcev s srednjo šolo, delež prebivalcev z
višjo ali visoko šolo, delež kmetijskih delavcev, delež storitvenih delavcev, delež strokovnjakov in umetnikov,
delež vodilnih delavcev, delež brezposelnih, bruto dohodnina na prebivalca, delež neslovenskega prebivalstva,
delež brezposelnih, delež samskih gospodinjstev, povprečna velikost gospodinjstev, delež stanovanj brez
centralnega ogrevanja, delež stanovanj brez kopalnice (Rebernik, 1996, str. 250).
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Četrto socialnogeografsko območje vključuje območje novejših sosesk enodružinskih
hiš, in sicer Kidričevo naselje in Ulico Jana Baukarta. Za to socialnogeografsko
območje je značilna najugodnejša socioekonomska sestava prebivalstva in visok
stanovanjski standard (Rebernik, 1996).

Ljutomer tako deli na štiri morfološka območja: mestno središče, soseske enodružinskih hiš,
novejša blokovska soseska in novejše soseske enodružinskih mest. Ugotavlja, da je za mestno
jedro značilna relativno neugodna socioekonomska struktura prebivalstva, ki je izražena
predvsem v nizkih dohodkih in slabi izobrazbeni strukturi, izstopa pa tudi nadpovprečen delež
starejših in samskih gospodinjstev (Rebernik, 1996).

Karta 7: Socialnogeografska zgradba mesta Ljutomer (vir: Rebernik, 1996, str. 255).
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2.1.4. NASTANEK IN RAZVOJ STAREGA MESTNEGA JEDRA LJUTOMERA
Da bi razumeli razvoj Ljutomera in njegovega mestnega jedra, moramo poznati zgodovino
celotne občine Ljutomer, ki je imela zaradi prehodne lege med Panonsko nižino in gričevjem
Slovenskih goric že v preteklosti ugodne pogoje za poselitev. Občina je bila skozi zgodovino
obmejno območje, nastale geopolitične razmere pa so pogosto vplivale na življenje tukajšnjih
prebivalcev. Poleg geopolitičnih dejavnikov pa so na materialni, kulturni in duhovni razvoj
ljutomerskega človeka vplivali tudi mnogi drugi dejavniki, ki se še danes odražajo v
arheoloških in etnoloških preostankih, umetnostnozgodovinskih spomenikih, v ljudskem in
kulturnem izročilu ter ohranjenih pisnih dokumentih.
Ljudje so se tod pojavili v neolitskem obdobju. O tem nam pričajo najstarejši najdeni
arheološki ostanki, čeprav je o stopnji razvitosti teh prebivalcev le malo znanega. Pozneje – v
bronasti dobi – se je tu razširila kultura žarnih grobišč, vendar arheologi ocenjujejo, da je bilo
ljutomersko območje prvič intenzivneje naseljeno in kultivirano šele med 8. in 4. stoletjem
pred našim štetjem v tako imenovanem halštatskem obdobju (Ljutomer, osrčje Prlekije,
2006).
V času antike je območje pripadalo rimski provinci Panonija. Prvotni prebivalci (ilirskokeltskega porekla) so že pred rimsko zasedbo dobro razvili nekatere gospodarske panoge, ki
so v sklopu rimskega gospodarskega sistema še bolj napredovale. Velik napredek je doživelo
tukajšnje vinogradništvo. K vsesplošnemu gospodarskemu razvoju je pomembneje prispevalo
lokalno cestno omrežje, ki je bilo kvalitetno zgrajeno in vzdrževano. Vendar »razcvet« ni
trajal dolgo časa, saj so spori in nesoglasja znotraj rimske države, poznejši vdori nomadskih
ljudstev in slabe varnostne ter socialne razmere od druge polovice 4. stoletja dalje vplivale na
poselitev celotne province, torej tudi celotnega ljutomerskega območja (Ljutomer, osrčje
Prlekije, 2006).
V obdobju zgodnjega srednjega veka je za razvoj ljutomerskega območja pomembno leto 568,
ko so se Langobardi selili s Panonske nižine v severno Italijo in s tem sprožili val
preseljevanja ljudstev v Evropi. Ta val so zaključili Slovani, ki so se tukaj naselili in območje
poselili do 9. stoletja (Kovačič, 1926).
Leta 828 je z upravno reformo frankovske države nastala državna tvorba Spodnja Panonija, ki
ji je okoli leta 840 pripadlo tudi Mursko polje z Ljutomerskimi goricami. V okviru Kocljeve
kneževine so izgradnjo državne in cerkvene samostojnosti tukajšnjega prebivalstva prekinili
Madžari, ki so v letih od 896 do 955 te kraje sprva pustošili in jih na koncu tudi osvojili.
Ljutomersko območje je postalo obmejno in ni bilo vključeno v njihov upravni in cerkveni
sistem. Od prvotne slovanske kolonizacije ni ostalo veliko sledi, saj sta jih ogrska in nato še
madžarska oblast močno zabrisali in uničili velik del slovenske in nemške naseljenosti na
panonskih tleh (Kovačič, 1926).
Leta 955 so po zmagi kralja Otona I. na Leškem polju pri Augsburgu ustalili mejo med
nemško in novo nastalo madžarsko državo. Ta meja je bila na današnjem ljutomerskem
območju utrjena šele leta 1131, ko je salzburški nadškof Konrad sklenil mir z Madžari. Ob
mejni črti so nastali številni strelski dvorci. Eden takih je bil tudi v Ljutomeru. Strelski dvorci
pa niso imeli samo obrambno-varnostne funkcije, ampak so neposredno vplivali tudi na
poselitev območja. V poznejšem času so postali pomembne gospodarske enote, imeli pa so
tudi pomembno vlogo pri podeljevanju tukajšnjih srednjeveških privilegijev (Šarf, 1981;
Ljutomer, osrčje Prlekije, 2006).
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Srednjeveško naselitev ljutomerskega območja so usmerjali predvsem salzburški nadškofje in
njihovi ministeriali. Največja zemljiška posestnika sta postala salzburška nadškofija in
šentpavelski samostan, ki je tukajšnje posesti v dar prejel že okoli leta 1100 in jih dajal v fevd
štajerskim ministerialom. Leta 1211 jih je prejel v last deželni knez vojvoda Leopold VI.
Bamberški. O tem priča listina, ki govori o samostanski posesti »uxtra Lvtenverde« (pri
Ljutomeru) in predstavlja prvo znano omembo Ljutomera v pisnih virih. Leta 1242 je Friderik
II. v fevd od salzburške nadškofije med drugim prejel tudi »otok z imenom Ljutomer skupaj s
trdnjavo«. Ljutomerska naselbina je že takrat prevzela pomembno vlogo v lokalnem okolju.
Leta 1297 je Konrad IV. (naslednik Friderika II. ) posest ponovno podelil v fevd deželnemu
knezu. Fevdna zveza se je počasi rahljala, dokler niso deželni knezi postali lastniki Ljutomera
in okolice. Deželni knezi so si močno prizadevali za gospodarski razvoj naselja. Ljutomeru so
naklonili mnoge privilegije – lastnega trškega sodnika, svobodno trgovino brez plačila
mitnine po Avstrijskem in Štajerskem ter sejme. Zaradi vseh teh privilegijev je pogosto
prihajalo do sporov med trgom in tamkajšnjimi zemljiškimi gospodi, pa tudi med Ljutomerom
in sosednjimi meščanskimi naselji. Pozneje so deželni knezi ljutomersko posest oddajali
različnim plemiškim rodbinam v fevd in ta je sčasoma postala njihova last (Šarf, 1981; 750 let
prve omembe…, 1999).
Srednjeveško poselitev ljutomerskega območja lahko spremljamo v urbarjih. Med leti 1265 in
1267 je nastal Otokarjev deželnoknežji urbar, ki Ljutomer že imenuje »trg Ljutomer«, v
katerem je bilo 152 gospodarskih enot. Urbar prikazuje tudi smer in intenziteto poseljevanja.
Srednjeveška kolonizacija obravnavanega območje se je v večji meri zaključila v sredini 15.
stoletja (Ljutomer, osrčje Prlekije, 2006).
V razvitem srednjem veku so se prebivalci ukvarjali pretežno z obrtnimi dejavnostmi.
Obrtniki so bili organizirani v cehe – sprva so delovali v radgonskih cehih, nato pa so se
osamosvojili. Od ljutomerskih cehov je najbolj znan ceh lončarjev, ukvarjali pa so se tudi s
sodarstvom, kovaštvom, steklarstvom in žganjem opeke, ki je kasneje preraslo v industrijsko
dejavnost. Razviti so bili tudi trgovina, agrarna dejavnost, dninarstvo in tovorništvo. Na
razvoj kraja sta vplivali tudi vinogradniška dejavnost in vinogradniška trgovina. V okolici
Ljutomera so imeli vinograde razni cerkveni in svetni velikaši, pa tudi samostani: grofje
Celjski, gospodje Viltuški, salzburški nadškofje, benediktinski samostan itd. Razvoj kraja
potrjujejo tudi podatki, da se je naselbina od sredine 16. stoletja razvijala in širila. Leta 1782
so našteli 574 prebivalcev, leta 1820 se je število povečalo na 603 prebivalce, leta 1869 pa je
bilo že 1074 prebivalcev. Z razvojem trga pa se je večalo tudi število trških uslužbencev
(župan-sodnik, svetovalci, trški pisar, trški odbor, cerkveni ključarji in logarji, stražniki, nočni
čuvaji, magistrat) (Ljutomer, osrčje Prlekije, 2006).
Trg Ljutomer je imel svoje zakonitosti naselitvenega razvoja. Njegov začetek najdemo v
obrambno strelski naselbini pod Kamenščakom in v starem trškem jedru, ki sta ga
predstavljala današnji Stari trg in ulica, ki je povezovala Stari in Cerkveni trg (današnji
Miklošičev trg). Cerkev ni bila postavljena znotraj prvotnega trškega naselitvenega območja,
temveč so jo locirali zahodno od trga ob vznožju Kamenščaka, na tako imenovani Cerkveni
trg. Sčasoma sta se ta dva ločena dela – trški in cerkveni – povezala. S tem je bil ustvarjen
temelj za širitev naselbine proti severu, kjer je bilo prvotno močvirje. V 14. stoletju se je že
razvil tudi novi del okoli današnjega Glavnega trga (Ljutomer, osrčje Prlekije, 2006).
Trg Ljutomer so ogrožale naravne in druge katastrofe (poplave, požari). Ljutomer naj bi
pogorel leta 1477 in nato še nekajkrat v 17. in 18. stoletju. Leta 1828 je pogorela polovica
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naselja. Negativno so na razvoj naselja vplivali tudi turški vpadi in ropanja v obdobju od leta
1479, še posebej pa med leti 1526 (po zmagi Turkov nad Madžari pri Mohaču) in 1683 (po
porazu Turkov pred Dunajem). Največji in najpogostejši vpadi Turkov so bili v začetku 17.
stoletja. Ti so imeli velike posledice za prebivalstvo Pomurja in širšega slovenskega ozemlja.
Eden od največjih vpadov se je zgodil leta 1605, ko so Turki morili in požigali po vsem
Ljutomeru. Takrat so do tal požgali tudi trg Ljutomer. Turkom so nato sledili vdori
madžarskih upornikov – Krucov (750 let prve omembe…, 1999). Ogrski nezadovoljneži so
ropali, požigali in morili od osemdesetih let 17. stoletja pa vse do leta 1711, ko je bila njihova
vstaja zadušena. V začetku leta 1704 so Kruci zavzeli tudi trg Ljutomer, ga oplenili in
požgali. Prav tako so oplenili vasi na Murskem polju (Ljutomer, osrčje Prlekije, 2006).
Turški nadlogi se je nato pridružila še kuga, ki je v 17. stoletju razsajala tako pogosto, da
nekateri zgodovinarji to stoletje imenujejo kar obdobje kužnih bolezni. Kugi so se nato
pridružile še kobilice, ki so uničevale pridelek, poplave in velike suše. Te so ljudem jemale
vsakodnevni kruh in tako so nastopila leta lakote. Veliko hudega pa so posamezniki morali
pretrpeti zaradi človeških zmot, kot je bil na primer boj proti čarovništvu. O ljutomerskih
čarovnicah so ohranjena mnoga poročila, v katerih navajajo, da je prišlo zaradi čarovništva in
tatvine v obdobju od 1670 do 1672 pred tajno sodišče in na morišče v Ljutomeru 32 oseb.
Največ tovrstnih obsodb pa je bilo izrečenih leta 1690, ko so čarovništva obsodili kar 21 oseb.
Kljub vsem omenjenim nadlogam pa se lokalno prebivalstvo v večji meri ni upiralo svojim
oblastnikom. Iz zgodovine je namreč znan le en kmečki upor iz leta 1661. Vzrok zanj je bil v
velikem bremenu v zvezi z vzdrževanjem obmejnega vojaštva. V uporu sta bila ubita dva
človeka, v splošnem pa upor ni imel večjih političnih, gospodarskih ali kazenskih posledic
(Ljutomer, osrčje Prlekije, 2006).
Revolucionarno leto 1848 se Ljutomera ni dotaknilo, razen v obliki demonstracij in enega
uličnega pretepa. Kljub temu pa je to leto korenito spremenilo življenje Ljutomera, saj je
ljudstvo pridobilo zemljiško odvezo, s katero je plemstvo izgubilo vrhovno lastništvo nad
zemljo. Izgubilo je pravico do fevdalnih dajatev, bremen in služnosti ter tudi prenehalo
opravljati vse javnopravne funkcije, prenehala pa je tudi večstoletna odvisnost ljutomerskega
trga od braneške gospoščine. Ljutomer se je tako začel razvijati v politično-upravno in
gospodarsko središče, postal je tudi sedež davčne in sodne oblasti. V času, ko je postajal
središče pomurskih Slovencev, je bil Ljutomer še neznaten trg, prometno slabo povezan. Leta
1850 je štel 800 prebivalcev in 119 hišnih številk. Dobra polovica prebivalcev je bila
Slovencev, ostali so bili večinoma Nemci. Nemci so bili deloma prvotni naseljenci, deloma pa
poznejši priseljenci. Ker je bilo trško gospodarstvo majhno in nerazvito, je moral tržan biti
hkrati kmet in obrtnik, saj je bil lahko le tako konkurenčen murskopoljskim podeželanom.
Slednji so kot dobri živinorejci iskali kupce tudi na varaždinskem trgu in z izbranimi vini
polnili graški vinski trg. Veliko bolje kot ljutomerski tržani so se zavedali neizkoriščenih
prometnih možnosti svoje pokrajine. H gospodarskemu razvoju kraja je zato ob koncu 19.
stoletja veliko prispevala izgradnja železniške proge: leta 1890 Ormož–Ljutomer–Radgona in
leta 1924 Ljutomer-Murska Sobota. (750 let prve omembe…, 1999; Ljutomer, osrčje Prlekije,
2006).
V drugi polovici 19. stoletja je imel Ljutomer zaradi gospodarske rasti in narodno zavedne
narave prebivalstva pomembno politično vlogo. Narodna zavest prebivalstva se je krepila z
narodnimi manifestacijami, ki so jih krepili predvsem krivični volilni red, gospodarska
premoč Nemcev in nadvlada Nemcev v trški občinski upravi, ki je trajala vse do konca prve
svetovne vojne. V letu 1848 so prišli trije dijaki s slovensko zastavo pozdravit ljutomerskega
zdravnika Matijo Preloga. To je sprožilo odpor nemškutarjev, na katerega je odgovorila
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prizadeta podeželska, povsem slovenska okolica. Septembra 1863 so tako pripravili prvo
narodno besedo na prostem v spomin na tisočletnico Cirila in Metoda, ki je bila povod za
nastanek narodnega pevskega društva leta 1867 in čitalnice leta 1868 v Ljutomeru. Za slednjo
je dal pobudo veliki štajerski rodoljub in najodločnejši zagovornik Zedinjene Slovenije
Božidar Raič. Čitalnica je s pogostimi kulturnimi nastopi, s slovensko pesmijo in gledališko
besedo ljutomerskih amaterjev budila zavest v Ljutomeru in okolici (750 let prve omembe…,
1999; Ljutomer, osrčje Prlekije, 2009).
Narodna beseda pa je bila tudi povod za prvi slovenski tabor, ki je potekal 9. avgusta 1868 v
Huberjevem (Sršenovem) logu v Ljutomeru. Na taboru, na katerem se je zbralo 7000 ljudi, so
poudarjali zahteve po Zedinjeni Sloveniji, rojene dve desetletji prej in sprejete v deklaraciji ob
»pomladi narodov« na Dunaju leta 1848. Sprejeli so resolucije, med katerimi so bile zahteve
po Zedinjeni Sloveniji in uradnem priznanju slovenskega jezika najpomembnejše narodno
politično dejanje in smernica za vse prihodnje tabore na Slovenskem. Tabor v Ljutomeru je
bil tudi neke vrste plebiscit (ljudska volja), ki je znal povezati slovenske narodne interese z
lokalnimi. Slovenci so na taboru premostili tudi stoletne prepreke, ki so razdeljevale
prebivalstvo levega in desnega brega Mure. Tabor je bil prvi mejnik na poti do politične
samostojnosti Slovencev (Ljutomer, osrčje Prlekije, 2006).
Močno se je razvilo tudi društveno življenje. Vzniknila so razna društva. Leta 1875 je bilo
ustanovljeno Društvo za dirkanje s kobilami v kasu v Ljutomeru (kasnejše Kolo jahačev in
vozačev, danes pa Konjeniški klub Ljutomer). Ustanovljeno je bilo dve leti za dunajskim in je
najstarejše v Sloveniji. Prve konjske dirke so priredili že leta 1874 kar na cesti med Križevci
in Ljutomerom. Leta 1872 so ustanovili Vinorejsko društvo, ki se je udeleževalo in
pripravljalo številne vinske razstave za prepoznavnost ljutomerskega vina. Istega leta je
nastala tudi prva slovenska zadružna posojilnica. Leto poprej, torej leta 1871, je nastalo
slovensko gasilsko društvo. Pomembno vlogo pri nastajanju kulturnih društev je imela
čitalnica v Ljutomeru. Nastala so številna bralna društva, telovadno in kulturno društvo
Murski sokol (ustanovljen leta 1903), katoliška telovadna organizacija ljutomerskih in
okoliških prebivalcev Orel (ustanovljena leta 1912). V okviru čitalnice je bil leta 1905
predvajan filmski zapis tedanjega predsednika čitalnice Karola Grossmanna, ki velja za
avtorja prvega slovenskega filma. Posnel je dva kratka dokumentarca, mašo in sejem v
Ljutomeru (Ljutomer, osrčje Prlekije, 2006). Karol Grossmann pa ni bil edina osebnost, ki je
tako ali drugače pripomogla k razvoju in pomenu Prlekije. Med najbolj znanimi sta še Franc
Miklošič in Stanko Vraz. Slednjemu se lahko zahvalimo za lepo zveneč slovenski naziv
Ljutomer, ki so ga dotlej po ljudsko imenovali Lotmerk (Kladnik, 2003).
K duhovnemu razvoju kraja je pripomoglo tudi šolstvo: osnovna šola, obrtna šola, ki je bila
ustanovljena leta 1861 in so jo nato spremenili v nižjo realko, in meščanska šola, ki je danes
Gimnazija Franca Miklošiča (750 let prve omembe…, 1999).
Po razpadu Avstroogrske monarhije leta 1918 je oblast v Ljutomeru prevzel narodnjak Viktor
Kukovec. Kukovec je z organiziranim odporom preprečil zasedbo Prlekije. Ob koncu prve
svetovne vojne se je v Ljutomeru in okolici razvila težnja po priključitvi prekmurskih
Slovencev k novo nastali državi SHS, ki se je nato s posredovanjem rojaka dr. Matija Slaviča
uresničila na pariški mirovni konferenci leta 1919. Sledil je razvoj Ljutomera v upravno in
politično središče vzhodnega dela Slovenskih goric, Prekmurja in slovenskega dela
Medmurja. Leta 1927 je postal mesto (750 let prve omembe…, 1999; Ljutomer, osrčje
Prlekije, 2006).
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Druga svetovna vojna ni prizanašala nikomur. Nemški okupator je tudi na ljutomerskem
območju izvajal podobne politične in gospodarske ukrepe kot na drugih območjih Spodnje
Štajerske. Poskušal je uničiti vse, kar bi lahko budilo in širilo slovensko narodno zavest.
Prihajalo je do aretacij, zaplemb premoženja in prisilnih mobilizacij v nemško vojsko. Kljub
vsem tem represijam in hudemu nasilju pa v prleškem človeku ni nikoli ugasnil plamen
odpora. Narodnozavedni Ljutomerčani in okoliško prebivalstvo so se organizirano vključili v
NOB in v odporniška gibanja v tujini. Posledica tega so bile številne žrtve borcev in civilistov
v neposrednih spopadih, med talci in v koncentracijskih taboriščih (Ljutomer, osrčje Prlekije,
2006). V borbi za neodvisno Slovenijo leta 1991 je Ljutomer ponovno dokazal globoko
narodno zavest, ki je svojo podobo dobila že davnega leta 1868 na prvem slovenskem taboru
(Novak, 1987; 750 let prve omembe…, 1999).
Do druge svetovne vojne je bilo v Ljutomeru le malo industrije. Delovali so Sinogojeva in
Martinušičeva usnjarna, Kranjčeva opekarna in dva mlina. Šele po letu 1945 in po regulaciji
Ščavnice so nastali novi obrati in nove stanovanjske soseske. Razširila se je industrija, in sicer
kovinska, gradbena, lesna, živilska, tekstilna, farmacevtska. Ohranilo se je tudi
vinogradništvo in živinoreja (Novak, 1987). Čeprav se je Ljutomer razvil v industrijsko
središče Prlekije, pa je izgubil nekdanjo širšo upravno in politično vlogo v Pomurju in v
vzhodnem delu Slovenskih goric. Njegovo vlogo je kmalu prevzela Murska Sobota, ki je
začela prevzemati glavno gospodarsko in kulturno vlogo v Prekmurju, pa tudi v Pomurju,
sprva predvsem na sodnem področju. Danes ima Ljutomer pomembno zaposlitveno funkcijo,
saj zaposluje (predvsem) delovno silo iz ožjega gravitacijskega zaledja (Kladnik, 2003).

3. PRENOVA MESTA
3.1. POJEM PRENOVE
Prenova se kot posebna oblika urejanja mest pojavlja že kar nekaj časa, med drugim tudi v
literaturi, kjer je pojem prenove vse prevečkrat napačno rabljen oz. je predmet nekritičnega
posploševanja. To se ne bi smelo dogajati, saj je v strokovnem komuniciranju pomembno, da
znamo pojme med sabo ločevati, sploh tiste, ki so splošnejši in pogosteje rabljeni. V
naslednjem odstavku bom zato predstavila pojem prenove.
Lah (2001) navaja, da naj bi prenova vselej pomenila nabor kompleksnih posegov, s katerimi
se izboljšujejo tehnične prostorsko-oblikovalske lastnosti objekta (naselja, četrti, območja,
kompleksa) ter bivalne, gospodarske, socialne, kulturne in ekološke razmere. Prenova je
rezultat vsebinsko širše zasnovanih prizadevanj in ne samo nabor različnih tehničnih posegov
s področja konservatorstva in projektantskih kreacij. Pojem prenove je lahko uporabljen glede
na obseg različnih enot. Govorimo lahko o prenovi stavbnih kompleksov, vasi, mest ali večjih
območij (Lah, 2001). Nas zanima predvsem prenova mest.
Prenova mest je stalni proces, s katerim se varuje, vzdržuje in izboljšuje urbanistično,
komunalno, gradbeno, tehnično, arhitekturno, socialno in ekonomsko stanje mest (Pogačnik,
1999). V današnjem času predstavlja pojem mestne prenove pomemben del paradigme
trajnostnega razvoja. Mestna prenova je postala sestavni del celovitega pristopa za
revitalizacijo, transformacijo in sanacijo degradiranih mestnih območij. Svetovne smernice
ZN (principi Agende 21 in Agende Habitat) in evropske usmeritve govorijo o tem, da takšen
celosten pristop zahteva združevanje okoljevarstvene strategije z družbenoekonomsko in
drugimi strategijami. Prenova pa je postala tudi ena od prednostnih usmeritev Strategije
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prostorskega razvoja Slovenije, ki poudarja, da je s prenovo treba zaustaviti prekomerne
pritiske na prostor in neracionalno ravnanje z njim. Kot osnovne cilje oziroma usmeritve
navaja »notranji razvoj naselij« (usmerjanje v izkoriščenje prostih ali neprimerno izkoriščenih
zemljišč znotraj naselij) in prenovo naselij, ki naj vzdržuje vitalnost in konkurenčnost mesta,
izboljšuje kakovost bivalnega in delovnega okolja, ohranja prostorsko identiteto itd. (Društvo
urbanistov…, 2009)
Za mesta je značilno, da se širijo, hkrati pa se prenavlja obstoječe mestno tkivo. Ta prenova je
včasih hitrejša, včasih počasnejša, vsekakor pa je odvisna od gospodarskih zmožnosti,
tehničnih rešitev, socialnih in drugih okoliščin. Na prenovo obstoječega urbanega tkiva so v
zgodovini vplivali različni zgodovinski momenti. Eden od njih je podiranje mestnih obzidij in
zasipavanje jarkov, zaradi česar so kasneje nastali obvozni ringi, zeleni krožni pasovi in nove
zazidljive površine. Na prenovo so vplivali tudi gradnja komunalnih naprav ter novega
cestnega in železniškega omrežja, gradnja velikih pristanišč, novi materiali in konstrukcije,
novi tipi zgradb (nebotičniki, podzemne garaže ipd.), nove vrste prevoznih sredstev
(avtomobil, podzemna železnica, tramvaj, letalo, hitra železnica), izboljšan materialni položaj
mest in pozitivno spremenjen odnos do zgodovinskega izročila. Še posebej pa so na mestno
prenovo vplivali katastrofalni dogodki (vojne, požari, potresi), ki so jo spodbudili in pospešili
(Pogačnik, 1999).
V starejših obdobjih se varstvu stavbne dediščine ni posvečalo dovolj pozornosti. Tako so npr.
porušili arhaično atensko Akropolo in na njenem mestu zgradili templje, ki jih lahko
občudujemo še danes. Enako se je dogajalo z ostanki antičnega Rima, ki so jih uporabljali kot
gradbeni material za obnovo v renesansi in baroku. Šele v 19. stoletju, ko so se rušila obrežna
srednjeveška mestna jedra, se je pojavilo gibanje varstva in obnove francoskih gotskih
katedral, v katerem prednjači Viollet-le-Duc. To gibanje pomeni začetek varstva
arhitektonskih spomenikov, ki se je sčasoma iz varovanja in obnavljanja cerkev, gradov in
palač razširilo na stara mestna središča oziroma na vsesplošno varstvo stavbne dediščine in
kulturne krajine. Za obdobje po 2. svetovni vojni je značilna obnova porušenih zgradb in
naprav, prenavljanja stavbne dediščine pa se niso lotevali. Omenjeno obdobje je bilo
usmerjeno predvsem v masovne novogradnje in v industrializacijo, ki je povzročala
naraščanje in koncentracijo mestnega prebivalstva in s tem posledično tudi novogradnje na
mestnih obrobjih. Nova stavbna zemljišča so pogosto pridobili z rušenjem starejših zgradb,
tudi tistih, ki so bile z vidika zgodovinske vrednosti zelo dragocene. Ta proces je bil aktualen
zlasti v večjih mestih. Manjša in revnejša mesta so se temu ponavadi izognila. Dragoceno
staro tkivo so raje prepustili zobu časa in gradili na obrobju (Pogačnik, 1999).
V 70. letih prejšnjega stoletja, v času dviga življenjskega standarda in ostalih kvalitativnih
premikov, se uveljavi mestna prenova, ki so jo najbolj potrebovala stara mestna jedra. Razlog
je v prenaseljenosti, prezazidanosti, dotrajanosti in v neustrezni komunalni opremljenosti.
Nujno rekonstrukcijo zahtevajo mestne četrti, kot so zgodovinska mestna jedra, četrti iz časa
zgodnje industrializacije in provizorične zgradbe. Vsem zgoraj naštetim razlogom se danes
pridružuje še pomanjkanje mestnih zazidljivih zemljišč, kar še bolj spodbuja zgoščevanje in
prenovo mestnega tkiva (Pogačnik, 1999).
Mestna prenova poteka »v valovih«, ki se širijo od središča mesta navzven. Proces se po
določenem obdobju spet ponovi. V prvi fazi se omeji na srednjeveško mestno jedro, kasneje
na meščanske urbane četrti, proletarske četrti in območja stare industrije. Danes že
prenavljajo tudi funkcionalistična naselja blokov in stolpnic ter nekdanja predmestja oziroma
vaška jedra, ki so danes sredi mesta (Pogačnik, 1999). Od 70. let prejšnjega stoletja so bila
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pogost predmet mestne prenove pristaniško-industrijska območja v mestih. Ta območja so
velikokrat locirana v bližini mestnega središča in so zato zelo atraktivna za luksuzna
stanovanja in prestižna nakupovalna središča, saj poudarjajo povezavo med mestom in vodno
površino. S takšno urbano prenovo so se soočala mesta, kot so Baltimore, Liverpool, London,
Glasgow, Barcelona, Cape Town, Yokohamo, Boston in Bilbao (Rebernik, 2008, str. 242). Da
pa ima prenova tudi močan simbolno-nacionalni pečat, dokazuje Varšava, ki je bila v 2.
svetovni vojni porušena. Poljaki so jo kljub velikemu pomanjkanju detajlno prenovili.
Podobno se je dogajalo v Dresdnu, kjer je na ruševinah bombardiranega mesta zraslo novo,
socialistično mesto (Pogačnik, 1999).
Mestna prenova mora upoštevati vse sestavine razvoja – arhitektonske, gradbeno-tehnične,
komunalne, socialne, gospodarske, estetske itd. Socialna prenova spreminja strukturo
prebivalcev v starem mestnem jedru. Povečuje delež mlajših, bolj izobraženih prebivalcev,
privablja pa tudi dohodkovno in kulturno višji sloj prebivalstva. Z gospodarsko prenovo
starih delov mest v njih pospešimo lociranje gospodarsko uspešnih panog, ki bodo mestnemu
središču prinašale visok dohodek (npr. trgovske, gostinske, turistične, poslovne in bančne
dejavnosti). S komunalno prenovo oskrbimo stari del mesta z daljinskim ogrevanjem, s
plinom, z obnovo vodovoda, kanalizacije, električnega in telefonskega omrežja, z urejenim
odvozom odpadkov, s požarnimi potmi, uredimo pa tudi javne zelene površine, otroška igrišča
ipd. S funkcionalno prenovo želimo staremu mestnemu jedru zagotoviti čim več dejavnosti,
s katerimi kulturno, simbolno in statusno dvigujemo njegov pomen, ter tudi draga stanovanja.
Pritličja zgradb so namenjena lokalom, kulturnim in turističnim dejavnostim, nižja nadstropja
poslovnim dejavnostim, višja nadstropja in podstrešja pa stanovanjem. Gosto mestno tkivo
»razbijemo« z manjšimi trgi, zelenicami ter parki za počitek, srečevanje in igro otrok
(Pogačnik, 1999).
Ločimo več oblik prenove. Najpreprostejša je adaptacija, s katero prilagajamo zgradbe novim
vsebinskim, statičnim, komunalnim, sanitarnim in higienskim zahtevam. Pri adaptaciji ni
bistvenega posega v rabo in podobo zgradbe, temveč gre za adaptacijo podstrešij, kopalnic,
kleti itd. Zahtevnejša oblika prenove je asanacija, pri kateri gre za podiranje prizidkov,
drvarnic, ograj, za izgradnjo novih komunalnih napeljav, za modernizacijo stanovanj, obnovo
streh, fasad, za ureditev prometnih, parkirnih in zelenih površin, pa tudi za delno spremembo
namembnosti. Ko se asanacija zaradi dotrajanosti in vlažnosti zgradb ter drugih razlogov ne
izplača več, pride v poštev delna ali popolna rekonstrukcija. Rekonstrukcijo lahko izvajamo
točkovno, frontalno (na vseh objektih ob delu ulice) ali v okviru celega stavbnega bloka.
Kadar govorimo o popolni rekonstrukciji, imamo v mislih rušenje obstoječe zazidave in
ponovno izgradnjo, ki lahko »posnema« podobo starih stavb ali pa poteka po povsem novem
zazidalnem načrtu. Ob tem lahko obdržimo podobo prvotnega uličnega omrežja ali pa le-to
tudi rekonstruiramo zaradi novih prometnih potreb in boljše izrabe zemljišča. Z
rekonstrukcijo ponavadi zvišujemo izrabo. To dosežemo z večjim deležem zazidanosti ali z
večjo etažnostjo. Rekonstrukcija se ekonomsko najbolj splača takrat, kadar je zemljišče redko
zazidano z zgradbami nižje etažnosti ali z objekti manjše vrednosti ter manjše historične in
estetske kakovosti. Ker za celotno rekonstrukcijo mesta ali mestnega predela običajno ni
dovolj sredstev, jo izvajamo v etapah. Posamezne etape morajo biti smiselno zaključene, da
lahko rekonstruirani del funkcionira tudi, ko preostali proces prenove še ni izveden (Pogačnik,
1999).
Pomembno vlogo pri mestni prenovi ima varstvo kulturne dediščine, ki skrbi za
inventarizacijo, varstvo in oživljanje kulturno in zgodovinsko pomembnih zgradb ali
celotnega mestnega okolja. Ne sme biti zgolj restriktivno, temveč mora sodobne zahteve
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uskladiti z načeli izročila, ki pa ne veljalo le za stavbe, ampak tudi za ulične površine in
drobno urbano opremo (Pogačnik, 1999).
V starem jedru je težko izpolniti normative glede parkirnih prostorov, deleža zelenih površin
in osončenosti. Te ugodnosti so običajno povezane z drugimi vrednotami in so zagotovljene
tudi v večji oddaljenosti od stanovanj, seveda še v pešaški razdalji (Pogačnik, 1999).
Eden od pomembnih razlogov za prenovo je tudi prometna ureditev. Upoštevati moramo, da
so mesta nastajala takrat, ko so za prevoz uporabljali še konjsko vprego in železnico. Danes je
takšno prometno omrežje nezadostno, ulice so pogosto preozke in nepregledne. Zato iz mest
selimo železniške zgradbe in naprave, najožje mestne centre pa rezerviramo za pešce
(Pogačnik, 1999).
Če vse napisano povzamemo, ugotovimo, da ima ekonomsko-tehnični postopek mestne
prenove tri bistvene dele, in sicer analiza obstoječega stanja, oblikovanje več alternativ
mestne prenove in analiza ter primerjava stroškov.
Pomembno vlogo pri načrtovanju mestne prenove pa ima tudi geografija. Geografi lahko s
celostnim pogledom na prostor podamo vsebinske smernice za prostorsko ureditev. Pri vsem
tem nam pomagajo teoretična izhodišča urbane geografije, prostorskega planiranja,
kvantitativnih metod in terensko delo. Geografi se lahko aktivno, predvsem pa enakovredno
drugim strokam vključimo v načrtovanje (mestne) prenove. Geografov prispevek je lahko
velik zlasti na analitičnem področju in pri pripravi razvojnih strategij.
3.2. TERMINOLOGIJA
V zvezi s pojmom prenove se srečujemo z najrazličnejšimi izrazi, ki se vsi bolj ali manj
izmenljivo uporabljajo, vendar pa imajo v strokovnem jeziku točno določen pomen. V tem
poglavju zato navajam seznam pojmov, ki so tako ali drugače povezani z mestno prenovo.
Dopisala sem tudi njihovo razlago, ki je povzeta po knjigi Mestna prenova avtorja Danila
Goriupa.
ADAPTACIJA
Je gradbeno-tehnični poseg, s katerim prilagodimo in preuredimo objekt glede na nov namen
oziroma funkcijo, in sicer brez bistvenega posega v namembnost in izgled stavbe.
ASANACIJA, SANACIJA
Pomeni izboljšanje nehigienskih razmer in stanovanjskih pogojev v zastarelih/dotrajanih
mestnih predelih/stanovanjskih zgradbah z gradbeno-tehničnim posegom. Pri tem se deloma
spremeni namembnost stavbe ali predela. V času SRS so jo večinoma izvajali v jedrih starih
fevdalnih mest.
KONZERVACIJA (sinonim OHRANITEV)
Dosledna ohranitev obstoječega stanja z vsemi zgodovinskimi fazami.
MODERNIZACIJA
Spreminjanje obstoječih objektov (zlasti z gradbeno-tehničnimi izboljšavami) v skladu z
napredkom, tako tehničnim, higienskim kot stanovanjskim.
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OBNOVA
Pomeni obnovo obstoječega stavbnega fonda, ki mora biti v skladu z načeli kulturne dediščine
in z namenom vzpostavitve prvotnega oziroma originalnega stanja iz določenega časovnega
obdobja. Vključuje tudi nameščanje manjkajočih ali poškodovanih delov in odstranitev
nekaterih novejših del. Obnova je ponavadi bolj drastična od konzervacije.
OLEPŠAVA MESTA
Gre za projekt, ki ima v tujini precejšnjo veljavo, v Sloveniji pa zanj nimamo strokovnega
izraza. Z izrazom olepšava mesta razumemo posege v mestni prostor, s katerimi mesto
izkazuje večjo urejenost, je bolj prijazno, privlačno za tuje investicije, za razvoj turizma,
kongresne dejavnosti itd. Ti posegi so npr. obnavljanje pročelij in streh, urejanje trgov, ulic,
parkov, nabrežij, odpravljanje arhitekturnih ovir.
PREOBRAZBA
Preobrazba je korenita sprememba krajine/naselja zaradi novih potreb in zahtev.
RAZVREDNOTENJE
Pojem pomeni zmanjšanje značilnosti in estetske vrednosti krajine/naselja/okolja/zgradbe.
REGENERACIJA
Je izraz za skupek aktivnosti, ki se ukvarjajo z zaščito urbanističnih ambientov, njihovih
materialnih in duhovnih vrednot, pa tudi s harmoničnim dopolnjevanjem obstoječih in z
vključevanjem novih funkcij v naseljih/mestnih centrih/objektih (= asanacija + rekonstrukcija
+ revizalizacija)
REHABILITACIJA
Je asanacijski poseg, ki vključuje obnovo in revitalizacijo. V tuji literaturi je poznan kot
proces obnavljanja uporabnosti stavb, in sicer s popravili in spremembami v stanje, ki nudi
učinkovito sodobno uporabo. Ohranjati pa moramo tudi njene kulturno-zgodovinske
vrednosti.
REKONSTRUKCIJA
Pride v poštev takrat, kadar se asanacija ne splača več (npr. zaradi dotrajanosti, vlažnosti).
Takrat se lotimo rekonstrukcije, ki pomeni prenovitev ali popolno reprodukcijo gradbene
substance. Pri tem uporabimo izvirni material, obliko in videz propadajoče zgradbe
določenega zgodovinskega obdobja.
RESTAVRACIJA
Je postopek prenovitve spomeniških objektov z vzpostavitvijo prvotnega, predhodno
vrednotenega in dokumentiranega stanja ter videza. Je hkrati tudi strokovni postopek, ki se ne
omejuje samo na ohranjanje umetnine, ampak znova odkriva likovne, estetske in zgodovinske
vrednosti spomenika, ki so iz različnih vzrokov sčasoma »zbledele« in laičnemu očesu niso
več vidne.
REVITALIZACIJA (sinonim REANIMIMACIJA)
Pomeni vračanje življenja, funkcij v naselja/stara mestna jedra/predele/spomeniške objekte.
Revitalizacija ponavadi vključuje rehabilitacijo in obnovo javnih in privatnih lastnin.
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VREDNOTENJE (sinonim VALORIZACJA)
Pojem odkriva vrednosti krajine, objektov, naselbinskih kompleksov v širšem in ožjem
prostorskem okviru. Vrednotenje odkriva vse lastnosti in vrednosti, ki jih obravnavani objekt
potencialno vsebuje, z namenom, da se ohrani integriteta vseh komponent, ki določajo
njegovo tipiko.
VZDRŽEVANJE
Gre za proces podaljševanja življenjske dobe objektov z varovanjem prvotne strukture in
videza. Pomeni tudi sprotno odpravljanje in preventivo vseh škod, ki nastajajo na osnovni
konstrukciji, strehi, zidovih itd ter stalno skrb za detajle.
3.3. PRENOVA V PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
Zakon o prostorskem načrtovanju iz leta 2007 je korenito spremenil sistem urejanja prostora v
Republiki Sloveniji. S spremembami, ki so bolj formalne kot pa vsebinske narave, želi
poenostaviti in skrajšati postopke nastajanja prostorskih aktov in postopke pri pridobivanju
gradbenih dovoljenj za izvedbo konkretnih posegov v prostor. Ob tem se porajajo dvomi o
strokovni usposobljenosti in ozaveščenosti pripravljavcev prostorskih aktov, ki bodo le-te
prisiljeni oblikovati v časovni stiski, pogosto pa tudi z omejenimi sredstvi (Zavodnik
Lamovšek, 2008).
Zakon o prostorskem načrtovanju prinaša novosti tudi na področju priprave urbanističnega
načrta, ki je bil v prejšnjih zakonih s področja urejanja prostora poznan kot urbanistična
zasnova pomembnejših naselij. Z novim zakonom je urbanistični načrt postal sestavni element
strateškega dela občinskega prostorskega načrta in se v izvedbenem delu odraža le v
prostorsko izvedenih pogojih za urejanje naselij, ki z ukrepi za njeno izvajanje zadevajo tudi
celovito prenovo naselij. Urbanistični načrt torej ni več samostojen dokument. Postal je
»podlaga za celovito načrtovanje razvoja urbanih središč, določenih v državnih prostorskih
aktih, naselij, kjer je zaradi posebnosti razvoja in drugih razlogov izdelava urbanističnega
načrta utemeljena, ter za več med seboj funkcionalno povezanih urbanih središč« (Zavodnik
Lamovšek, 2008, str. 8). Urbanistični načrt se po vsebini deli na dva dela. Konceptualni del
vsebuje koncept prometnega omrežja, opredelitev temeljnih struktur naselja, koncept zelenega
sistema, lokalni energetski koncept, koncept opremljanja z javno gospodarsko infrastrukturo
in koncept podrobnejše namenske rabe na območju stavbnih zemljišč. V drugem t. i.
podrobnejšem delu najdemo naslednje: enote urejanja prostora, podrobnejšo namensko rabo
(ki določa območja celovite prenove, območja notranjega razvoja, območja širitve naselja,
območja večjih zaključenih javnih in zelenih površin ter ostala območja, kjer niso predvideni
večji posegi v prostor), opremljanje z javno gospodarsko infrastrukturo in prometne ureditve.
Za nas je torej najpomembnejši drugi sklop, saj določa območja prenove naselij z namenom,
da bi se izboljšale funkcionalne, bivalne, tehnične, prostorsko-oblikovalne, gospodarske,
socialne in kulturne razmere. Omogočiti je treba prenovo degradiranih površin ter z
ohranitvijo kulturne dediščine in identitete naselja izboljšati možnosti za sam razvoj naselja.
Ko načrtujemo prenovo posameznih območij, je treba predvideti tudi usmeritve za celovito
prenovo. Te usmeritve so opredeljene v naslednjih tematskih sklopih: vrsta in namen prenove,
način prenove z gospodarskega, socialnega, kulturnega, okoljskega, energetskega,
urbanističnega in arhitekturnega vidika, pogoji in usmeritve za posege v prostor, etapnost
izvajanja prenove in finančni instrumenti za izvedbo prenove. Za območje celovite prenove se
izdela Občinski podrobnejši prostorski načrt (Zavodnik Lamovšek, 2008).
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3.4. KONCEPT PRENOVE V SLOVENIJI
Še nedavno je bila prenova v Sloveniji podcenjena oblika urejanja mest, čeprav so jo v
razvitem svetu uporabljali že dobra štiri desetletja. Urbanizem in politika sta jo uvrščala med
nepomembne elemente prostorske razvojne strategije in med tiste dele, ki jih je z vidika
moralne odgovornosti do varovanja kulturne dediščine in podobno treba le simbolno
financirati. Prvi poskus celovitega in načrtnega urejanja osrednjega dela mesta v obliki
urbanističnega dokumenta se je zgodil že v začetku 70. let, vendar sta ga država in stroka
odklonili. Omenjeni urbanistični načrt je zadeval prenovo starega jedra Tržiča in je šele z
referendumom prebivalstva postal strateško izhodišče, ne pa tudi formalna oblika (Fister,
2001).
Do podobnih poskusov je prihajalo tudi leta pozneje, ko je bilo izdelanih okrog 15 »načrtov
prenove« starih mestnih jeder, ki so bili strogo omejeni na varovanje kulturne dediščine in so
bili v najboljšem primeru priveski strokovnim izhodiščem urbanističnih dokumentov. Če pa
so že postali uraden dokument, so bili lahko uveljavljeni le kot »zazidalni načrti prenove«, kar
je bilo nesmiselno, saj je šlo za ohranitev in obnovo obstoječega dela mesta in ne za zazidavo.
Vsa prepričevanja zakonodajalcev ter državnih in lokalnih oblasti, da je prenova posebna
oblika urbanističnega planiranja, niso bila uspešna. Takrat je bilo namreč pomembno graditi
novo in odstranjevati staro (Fister, 2001).
Vse od začetka osemdesetih let pa do danes so se pojavljale pobude, da bi prenovo vključili v
prostorsko planiranje kot njegov sestavni del in izhodišče. Vendar se je tem pobudam upirala
stroka sama, posledično pa tudi politika. Različni predlogi za ustanovitev Agencije za
prenovo in za oblikovanje interesnih, civilnih ter državnih inštitucij, ki bi prenovo uvajale v
smotrno urejanje in gospodarjenje s prostorom, so bili preslišani. Danes pa se te pobude in
predlogi pojavljajo kot novosti, čeprav z nekajdesetletno zamudo (Fister, 2001).
Tudi pojem prenove se je v Sloveniji spreminjal. Najprej so govorili o »sanaciji« ali celo
»asanaciji«, ki sta pomenili saniranje spomeniško zaščiten stavb. Po evropskem zgledu so v
začetku sedemdesetih let sprejeli oznako »revitalizacija«, ki naj bi spomenikom dodala še
vsebino in ne samo likovno ohranitev. Vsi termini pa omenjajo le spomenike in stavbe, zato
so že takoj na začetku ponudili pojem »prenova«, ki naj bi obsegal celotno grajeno strukturo
pomembnih delov mest in drugih naselij. Pojem naj bi tako združil ohranitev spomeniško
pomembne dediščine in formalno nezavarovanih, a vsebinsko in fizično pomembnih delov
stavbne dediščine. Povezal naj bi jih tudi v skupen razvojni cilj, ki je ohranjati, usposabljati in
razvijati kakovostne sestavine že zgrajenega bivalnega okolja z vsemi njihovimi pomeni in
vplivi (Fister, 2001).
Od takrat dalje se pojem »prenove« vse pogosteje uporablja za urbanistično načrtovanje, ki
spreminja, obnavlja in nadomešča obstoječo grajeno strukturo ter ni vezano na ohranjanje že
zgrajenih vrednot ali pa se vse prevečkrat uporablja le za ambientalno varstvo zaščitenih
naselbinskih delov. Zato se danes v sklopu uradnega varovanja kulturne dediščine pojavlja
predlog, da naj bi se pojem »prenova« uporabljal le za formalno zaščiteni del obstoječega
bivalnega okolja, čeprav je pojem prvotno pomenil prav razširitev na celotno stavbno
dediščino, ki naj bo bodisi varovana kot kulturni spomenik, bodisi ohranjena kot uporabni del
prostora ali degradirana. Vsekakor sta omenjeni rabi pojma nesprejemljivi, saj je prenova
smotrna le takrat, ko ohranjamo vse, kar je vrednega, hkrati pa v tem okviru razvijamo nove
možnosti (Fister, 2001).
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Danes so se mnogi začeli zanimati za prenovo, za njeno načrtovanje in izvajanje. Problem je,
da ne poznajo nekaterih osnovnih zakonitosti in vidijo v prenovi le možnost zaslužka. Še pred
nedavnim so namreč prenovo uvrščali med nezanimive in zelo drage investicije. Izvajalci so s
svojim neznanjem (tako tehnološkim kot organizacijskim) poviševali ceno prenovitvenih del
in s tem ustvarjali lažen vtis cenovne ugodnosti novogradenj v primerjavi z obnovo obstoječih
urbanih struktur in stavb. Kljub pozitivnim izkušnjam iz Evrope ni bilo mogoče ustrezno
usposobiti niti izvajalcev niti projektantov in industrije, da bi bili zmožni izvajati
prenovitvena dela (Fister, 2001). Ponudba iz tujine, ki je naenkrat preplavila tudi Slovenijo, je
poskrbela za preplah in je kmalu postala »hit sezone«, saj ni prinašala le občutno cenejšo,
ampak tudi kakovostnejšo izvedbo prenove. Izvajalci in nosilci prenove v Sloveniji so postala
podjetja, ki so dotlej gradila izključno nove stavbe, in projektanti, ki so zagovarjali
neuporabnost starejšega stavbnega fonda. Dosedanja praksa načrtovanja in izvajanja posegov
v prostor obravnavanemu področju torej ni posvečala dovolj pozornosti. Zato bo treba:
- utemeljiti posebne stavbne in naselbinske vrednote, ki niso le posamezne zaščitene
enote kulturne dediščine, marveč so del celovite kakovostne prostorske identitete,
- razviti specifične metode, ki bodo povezovale do sedaj ozko načrtovanje parcialne
zaščite kulturne dediščine z razvojnimi plani (za naselja, regije, državno raven in
čezmejna območja),
- vključiti ekonomičnost (poleg kulturnih in simbolnih pomenov) med pomembna
izhodišča celostne prenove,
- dopolniti zakonodajo z evropskimi izkušnjami in doseči medresorsko sodelovanje,
- upoštevati strokovno utemeljena kulturološka, ekonomska, okoljska in druga
priporočila za uravnotežen razvoj ter
- uveljaviti sisteme licenc in priporočil za izvajanje tega posebnega dela ter zagotoviti
na vseh ravneh ustrezno izobrazbo (Fister, 2001).
3.4.1. UGOTAVLJANJE PRIMERNOSTI ZA PRENOVO V SLOVENIJI
Metoda ugotavljanja primernosti za prenovo je utemeljena z zahtevo po pridobitvi najmanj
enako velike (po možnosti tudi dodatne) površine v primerjavi z obstoječimi, seveda za ceno,
ki bi naj bila enako ugodna ali celo nižja od cene novogradenj. Zato so bila na osnovi
primerjave med prenovo in novogradnjo enake kategorije izdelana merila za vrednotenje, in
sicer ocena prednosti varstva in humanizacije bivalnega okolja, ki je bila empirična in
preverjena z različnimi oblikami anket, ter gospodarnost posegov v prostor in izraba
obstoječih danosti, ki je preverljiva s posebnim izračunom. Za slovensko analizo so kot
osnovno merilo izračuna vzeli ceno za izgradnjo nove stavbe z enako talno površino obstoječe
stavbe in zahtevo po doseženih novih standardih z gradbenega in infrastrukturnega vidika.
Investicijske potrebe so zaradi poenotenja preračunali na srednje cene glede na lokacijo (s tem
so se poskušali izogniti prevelikim razlikam med njimi). Izračun je nato določil kategorijo
smotrnosti prenove zgrajenega stavbnega fonda (indeks 1 je pomenil gradnjo nove stavbe).
Ob tem je pomembno tudi to, da izračun ne upošteva že obstoječe komunalne infrastrukture,
dodatne cene zemljišč in stroškov rušenja, ki še zmanjšujejo stroške prenove v primerjavi z
novogradnjo. Končne ocene je bilo treba nato povezati še s starostjo obstoječih stavb in
njihovimi posebnimi vrednostmi (npr. kulturna dediščina). S tem so dobili tri kategorije:
- 1. kategorija – prednost v prenovi. Vložki so manjši od novogradenj.
- 2. kategorija – priporočena prenova. Vložki so enaki novogradnjam.
- 3. kategorija – vložki so večji od novogradenj, zato je prenova smotrna le po
dodatnem preverjanju ostalih zahtev: arhitekturna dediščina.
36

Prenova starega mestnega jedra Ljutomera

-

Vložki so večji od novogradnje, vendar zaradi posebnih zahtev po spomeniškovarstvenih pogojih nimajo odločujoče vloge (Fister, 2001, str. 9)

Ti rezultati naj bi vplivali na celovite in strateške usmeritve v prostorskem odločanju, hkrati
pa bi naj spodbujali javne in zasebne investitorje k prenovi.
Sredi 90. let prejšnjega stoletja se je razmerje med novogradnjami in obnovami že obrnilo v
korist prenov – zlasti stanovanjskega fonda. Te spremembe so bile po eni stani posledica
pomanjkanja strategije in politike za javna vlaganja v gradnjo stanovanj, po drugi strani pa je
šlo za pomanjkanje dovolj močnih zasebnih investitorjev, ki bi gradili za trg, nesposobnost
bank, da bi zagotovile ustrezno kreditno politiko, nenazadnje pa so bili problem tudi novi
lastniški pogoji. Žal pa te spremembe še vedno niso utemeljile pravih vsebinskih in tržnih
ciljev prenove. Še vedno se večina prenov izvaja zaradi nepomembnih ciljev, na primer zaradi
prestiža ali modnih meril in še vedno prevladuje izrabljanje pojma »nadomestne gradnje«.
Kljub vsem tem negativnim pojavom pa se je le začelo širiti spoznanje, da lahko strokovno
izvedena prenova pomeni tudi neposreden prihranek in ne samo smotrno rabo prostora ali
največkrat formalno varstvo posebnih vrednot stavbne in naselbinske dediščine. Velik del
gradbene operative že preusmerja svoje delo v vse vrste prenovitvenih dejavnosti, pa tudi v
strokovnem šolstvu so ponovno uvedli nekatere specializacije, ki so za to potrebne. Za
prenovo je že mogoče pridobiti tudi kredit (Fister, 2001).
Danes je največji delež stavb, katerih prenovo priporočajo kot najbolj smotrno obliko bodoče
rabe prostora, v mestnih in vaških jedrih. Ta jedra so ovrednotena kot deli naselij, kjer ima
prednost prenova (Fister, 2001).
Da bi uvedli prenovo v Sloveniji, so bili preizkušeni trije scenariji: spontani, tehnološki in
združeni. Zaradi slabosti prvih dveh scenarijev je bilo treba predvideti tudi kombinirani
scenarij. Osnovni pogoj zanj je strateška ocena smotrnosti, potrebnosti ali celo nujnosti
uveljavitve temeljnih ciljev. Ti temeljni cilji naj bi bili vgrajeni v nacionalne programe, ki
obravnavajo razvoj prostora z vidika vzdržnosti, kakovosti bivalnega prostora, ekološke
osveščenosti in kulturne identitete. Kombinirani scenarij imenujejo tudi »optimalni«, saj
združuje prednosti drugih scenarijev in uveljavlja posebne ukrepe celostnega varstva stavbnih
in naselbinskih vrednot ter kulturne dediščine v prostorskem razvoju. Izhodišče vsega tega je
v posebni vrednosti »arhitekturne identitete«. S sestavinami arhitekturne in tudi poselitvene
identitete pa vrednotimo že zgrajene stavbe, naselbinske zasnove in arhitektonske komplekse
ter podajamo okvirna merila za bodočo gradnjo. Omenjene sestavine morajo biti pomemben
del prostorske politike urejanja prostora, sploh tistega dela, katerega cilj je ohranitev ali
vzpostavitev bivalnega okolja, ki celostno združuje varovanje naravne in kulturne dediščine s
smotrno rabo vseh zgrajenih prvin prostora danes in v prihodnosti (Fister, 2001).
Možnosti, ki jih lahko pričakujemo v prihodnosti, je več. Prenova kakovostnega prostora
(krajine), naselbinske in stavbne dediščine bo ob znanih splošnih ciljih uveljavila tudi skrbno
varovanje prostorskih in naravnih vrednot vseh kategorij ob uporabi kvalitativnih, okoljskih,
ekonomskih, kulturnih in simbolnih meril načrtovanja urejanja prostora. »Prenova novejših
gradbenih struktur« bo omogočila recikliranje že zgrajenega fonda (naselij, stavb,
infrastrukture…). S tem bo poleg ekonomskih, ekoloških in tehnoloških ciljev vzpostavila
visoko stopnjo po človeku umerjenega oblikovanja in ohranila bivalno okolje z vsemi
simbolnimi, likovnimi, vsebinskimi in drugimi sestavinami okolja. Glede na izkušnje
nekaterih evropskih držav in s podrobno analizo bomo s prenovo prihranili okrog 20-25 %
celotne investicijske vrednosti letnih izdatkov za gradnjo. Ta delež bi lahko namenili zvišanju
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kakovosti bivalnega okolja in drugim investicijskim ciljem. Kar se tiče »prenove že
prenovljenega«, bo ta s preudarnim in stalnim vzdrževanjem ter dvigovanjem kakovosti že
zgrajenega in oblikovanega prostora, naselij in stavb postala del razvojne strategije rabe
prostora. Namesto izključne prednosti novogradenj bo vzpostavila obvezno presojo o
smotrnosti ohranjanja obstoječih delov že oblikovanega prostora in presojo o smiselnosti
izgradnje novih zmogljivosti (Fister, 2001).
Združeni oz. kombinirani scenarij naj bi torej pomembno prispeval k smotrni rabi naravnih in
ustvarjenih virov, varstvu prostora in vseh njegovih kakovostnih sestavin. Hkrati naj bi
vplival na zmanjševanje planskih stroškov za izvedbo teh nalog, ustvaril bi nove možnosti
proizvodnje in zaposlitve, obenem pa pomagal uskladiti slovensko urejanje prostora z
evropskim (Fister, 2001).

4. PRENOVA STAREGA MESTNEGA JEDRA LJUTOMERA
4.1. VZROKI IN CILJI PRENOVE
Kot sem že omenila, je imel Ljutomer v svoji tisočletni zgodovini obdobja vzponov in
padcev. Med nesrečnimi leti izstopata predvsem leti 1247 in 1828, ko je naselje skoraj
povsem pogorelo, vmes pa so naselje plenili in požigali še Turki in Kruci. Na nek način bi
lahko v obdobje padcev šteli tudi zadnja leta, ko je Ljutomer v zanosu novogradenj pozabljal
na že grajeno dediščino iz prejšnjih stoletij, jo rušil in nadomeščal z novimi stavbami ter s tem
izgubljal svojo dušo in podobo. Zavest o nujnosti prenove in ohranitve tistega, kar je še
ostalo, je prišla v zadnjem trenutku, seveda z željo, da se omogoči najvišja kvaliteta bivanja in
da postane mestno jedro spet srce danes že na široko razraslega mesta.
Študije, opravljene pred prenovo ljutomerskega mestnega jedra, so pokazale, da je od
nekdanje arhitekturne dediščine ostalo nekaj pomembnih spomenikov, ostala je prostorska
zasnova mesta in veliko stavb, ki so ohranile dovolj značilnosti, da skupaj s spomeniki
sestavljajo značilne celote. Zato je bil eden od ciljev prenove povrniti mestnemu jedru del
njegove pretekle podobe. Skrb za stavbno dediščino je postala eno od prioritetnih meril za
bodoče posege in edina možnost, da Ljutomer ohrani svoje pretekle simbole in identiteto
(Fister, 1989) ter kulturno in zgodovinsko pomembnost centra mesta. Z ureditvijo komunalne
infrastrukture naj bi izboljšali kvaliteto življenja v mestnem središču, z omejitvijo prometa pa
naj bi bilo omogočeno nemoteno zadrževanje v centru kraja. S tako ureditvijo se bodo
povečale možnosti za ekonomski in turistični razvoj mesta (Vrbnjak, 2009). V načrtovanje
prenove mestnega središča pa so vključili tudi lokalno prebivalstvo, saj sta varovanje stavbne
in kulturne dediščine ter urejanje celotnega prostora tesno povezana z razvojem in življenjem
celotnega mesta.
4.2. STROKOVNE PODLAGE
a) Odlok o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Ljutomer
14. 2. 1992 je Skupščina občine Ljutomer na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih
skupnosti in družbenopolitičnega zbora sprejela Odlok o ureditvenem načrtu starega mestnega
jedra Ljutomer.
38

Prenova starega mestnega jedra Ljutomera

Sestavni del tega odloka je ureditveni načrt za staro mestno jedro Ljutomer, ki ga je januarja
1992 izdelal Razvojni center Planiranje d. o. o. Celje. Ureditveni načrt vsebuje tekstualni del,
v katerem so obrazložitev, soglasja in mnenja pristojnih organov, ter grafični del (razno
kartografsko gradivo). Del ureditvenega načrta je tudi projekt Morfološka analiza Ljutomera,
ki ga je izdelal Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor.
V odloku so opisane tudi meje območja urejanja. Na severu predstavlja mejo severni rob ulice
Slavka Osterca, na vzhodu pa poteka meja po vzhodnem robu ulice Rajh Nade, ki prečka
Ormoško cesto, po vzhodnem robu Volkmerjeve ulice, ki prečka ulico Heroja I. Kovačiča, in
po vzhodnem robu funkcionalnega zemljišča hiše Heroja I. Kovačiča 4. Južno mejo
predstavlja južni rob funkcionalnih zemljišč hiš na Starem trgu, Vrazova ulica, južni rob
zemljišča župnišča vse do Ptujske ceste. Zahodna meja se vije po južnem robu Razlagove
ulice, po vzhodnem robu Ščavnice in delno po zahodnem robu Prešernove ulice do križišča z
ulico Slavka Osterca. Opisano območje urejanja, ki meri 14,02 ha, so zaradi lažjega
sporazumevanja in opisov razdelili še v več manjših zaključenih celot, ki jih obrobljajo ulice
in trgi. Te enote so označili s kareji. Območje urejanja sovpada z območjem našega
raziskovanja.
Na osnovi vrednotenja grajene strukture, odprtega prostora, namembnosti in opisa negativnih
pojavov v mestnem jedru ter na podlagi elaborata Zavoda za varstvo naravne in kulturne
dediščine Maribor je bila izdelana Urbanistična zasnova. Ovrednotili so naslednje elemente:
rob mesta, prazne objekte, objekte, zgrajene na črno, izrazito slabo oblikovane objekte,
adaptirane objekte, neskladni stik pohodnih površin in fasade, neskladje lokacije objekta z
morfologijo mesta, neustrezno ureditev površin, vprašljivo in neurejeno parkiranje,
nekontrolirano gradnjo manjših objektov, drevesa kot moteči element ambientalne ureditve,
ozko prometno grlo in neprimerno namembnost objekta ali pritličja objekta. Ugotovili so, da
je rob mesta neustrezno oblikovan. Neustrezno je oblikovan tudi prehod med mestnim jedrom
in novim delom mesta. Nekateri novo zgrajeni objekti ne predstavljajo tipične mestne hiše niti
ne zagotavljajo kontinuitete obstoječe arhitekture. Ko so vrednotili povezanost objekta s
funkcionalnim zemljiščem, so ugotovili, da manjka vizualna zapora oz. meja, vidna je
neurejenost in razmetanost. To velja predvsem za Glavni trg, ki bi moral že glede na ime
simbolizirati trg in ne zeleno površino oz. spontano nastali park. Tako številčna drevesa niso
bila nikoli element ureditve trga, saj zakrivajo hiše in njihove fasade ter tako razvrednotijo
bistvene lastnosti trga.
V poglavju Funkcije območja urejanja s pogoji za izrabo in kvaliteto graditve ali drugih
posegov v prostor so opisani cilji prenove starega mestnega jedra Ljutomer. Ureditveni načrt
mestno jedro Ljutomer pa podaja izhodišča za prenovo objektov, za prenovo nekaterih
novogradenj, za urejanje odprtega prostora, prometa in za spremembo namembnosti nekaterih
dejavnosti. Odlok opisuje tudi oblikovanje fasad in podstrešij. Pri fasadah je treba upoštevati
elemente arhitekture, značilne za objekte v Ljutomeru (vogali, izzidki, venci, verande), v
zvezi s podstrešji pa je analiza pokazala zanemarljivo malo število izkoriščenih podstrešij. Pri
izgradnji podstrešnih stanovanj moramo upoštevati le minimalno ustrezno število oken, ki
morajo biti razporejena skladno z okni na fasadi. V poglavju Urbanistično oblikovanje so
podane smernice za oblikovanje novogradenj in odprtega prostora.
Varovanje mestnega jedra kot kulturno zgodovinske vrednote je neposredno odvisno od
primerne namembnosti in od načrtno usmerjene preobrazbe dejavnosti. V odloku so zato
navedli predloge novih dodatnih ali spremenjenih namembnosti za posamezna območja.
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V poglavju Rešitev infrastrukturnega omrežja predlagajo ukrepe za reševanje ključnih
problemov glede prometa skozi mestno jedro, glede vodovodnega omrežja, kanalizacije,
električnega in PPT omrežja, ogrevanja in odpadkov.
b) Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju
občine Ljutomer
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine
Ljutomer je bil sprejet 30. 9. 1992 in je sestavljen iz 14 členov. Sprejet je bil na seji zbora
združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora, in sicer z namenom
ohranjanja in posebnega družbenega varstva nepremičnih kulturnih in zgodovinskih vrednot.
S tem odlokom so dele kulturne dediščine in njihove pritikline, ki imajo posebno kulturno,
znanstveno, estetsko in zgodovinsko vrednost, razglasili za nepremične kulturne in
zgodovinske spomenike. Nepremični kulturni in zgodovinski spomeniki so s tem odlokom
razdeljeni v skupine: arheološka območja, naselbinska območja, arheološki spomeniki,
umetnostni in arhitekturni spomeniki, etnološki spomeniki, zgodovinski spomeniki in tehniški
spomeniki. Za omenjene spomenike je v strokovnih podlagah za družbeno varstvo
posameznega spomenika sestavljen opis spomenika, kjer so določeni natančna označba
spomenika, upravljavec in lokacija spomenika, opis spomenika in utemeljitev, zakaj je
nepremičnina razglašena za spomenik, varstveni režim z omejitvami in prepovedmi ter
navedba, kje je spomenik vrisan v katastrski načrt.
V odloku so navedene površine ali zemljišča, ki imajo v občini Ljutomer značaj
spomeniškega območja. To so arheološki kompleksi, strnjene mestne ali vaške naselbine,
njihova jedra ali le posamezni deli in zemljišča, ki so vezani na posamezne zgodovinske
dogodke. Za nepremične kulturne spomenike se razglašajo tudi spomeniki, ki so vezani na
prostor in ohranjajo umetnostno, arheološko, arhitekturno, etnološko, tehnično, zgodovinsko
ali memorialno značilnost v okolju.
Opise spomenikov hranijo pri upravnem organu občine Ljutomer, ki je pristojen za kulturo.
Podatki o položaju, velikosti, obliki in meji posameznih spominskih območij in spomenikov
so vrisani tudi v preglednem katastrskem načrtu merila 1:5000, ki ga hrani Upravna
organizacija za urbanistično planiranje občine Ljutomer. Imetniki pravice uporabe
spomenikov smejo opravljati posege na spomenikih, ki so razglašeni s tem odlokom, le na
podlagi sporazuma in v skladu z navodili Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine
Maribor. Pri prodaji spomenikov je treba upoštevati predkupno pravico in omejitve na podlagi
zakona. Pri oblikovanju in sprejemano planski aktov je treba upoštevati varstvene omejitve in
prepovedi za spomenike in njihovo neposredno okolico. Vse strokovne naloge v zvezi z
varstvom spomenikov opravlja že prej omenjeni Zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine Maribor. Pristojni upravni organ občine Ljutomer vpiše razglašene spomenike v
zemljiško knjigo in o razglasitvi obvesti imetnika pravice upravljanja. Skupaj z inšpekcijskimi
službami je tudi dolžan preprečevati posege, ki bi spreminjali ali poškodovali lastnosti
spomenikov.
Ta odlok je prenehal veljati februarja 2008, ko je v veljavo stopil Odlok o razglasitvi
kulturnih spomenikov lokalnega pomena v občini Ljutomer in je podoben predhodnemu
odloku. V njem so prav tako opisani in našteti spomeniki lokalnega pomena, navedena je
evidenčna številka dediščine, utemeljitev razglasitve, opisa varstvenega režima in natančna
lokacija z navedbo parcelne številke in katastrske občine (Odlok o razglasitvi kulturnih
spomenikov…, 2008)
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4.3. VIZIJE
4.3.1. VIZIJE RAZVOJA LJUTOMERA V 80IH LETIH
V šolskem letu 1988/89 so se v takratni Šoli za arhitekturo ljubljanske univerze ukvarjali z
vprašanjem ljutomerskega mestnega jedra. V okviru »Seminarja 25«, kot so poimenovali
enoletno seminarsko delo na omenjeni izobraževalni ustanovi, so poskušali s predlaganimi
študijskimi rešitvami podati temeljne programske, arhitektonske in urbanistične smernice za
prihodnji razvoj ljutomerskega mestnega jedra. Predlagane študijske rešitve, izdelane pod
vodstvom prof. dr. Stanka Kristla in prof. dr. Petra Fistra, so bile razstavljene v Galeriji
Antona Trstenjaka v Ljutomeru. Razstavljene so bile programska idejna zasnova osrednjega
dela mesta s tremi trgi, likovna in arhitekturna proučitev ter programska revitalizacija
pomembnejših stavb (Kristl, 1989).
Ob razmišljanju o mestnem bistvu so naleteli na vrsto vprašanj in dejstev, ki jih ne moremo
spregledati. V nadaljevanju so navedene nekatere:
- Mestnega življenja ni brez ulice in trga.
- Ljudje smo občutljivi na vodno površino, zato motamo paziti na javni pas ob njej.
- Mestni predeli naj imajo jasno nakazane vhode in dostope.
- V psihologiji človeka ima voda temeljno vlogo, zato namestimo vodnjake (in mogoče
celo vodomete) spet na stara mesta.
- Družbeno središče je prostor, ki ga potrebuje skupnost za druženje in srečevanje.
Razdalja do njega naj ne bo večja od 10 minut hoje. Ob oblikovanju promenade pa
moramo paziti, da bodo najprivlačnejše točke na zaključkih. S tem bo sprehajalec v
neprestanem gibanju sem in tja.
- Ponoči ljudi privablja dobro osvetljen, živahen in varen prostor.
- Mesto lahko zaživi že ob določenih organizacijskih naporih, kot so dvignjene, mogoče
celo pokrite ploščadi, na katerih igra godba ali pojejo pevci, stojnice za okrepčilo v
neposredni okolici ipd.
- V vsakem mestnem delu naj bi se prepletala različno velika gospodinjstva, od
individualnih do veččlanskih.
- Da so ljudje zadovoljni s svojim bivalnim okoljem, se morajo poistoveti z njim.
- Mestni trgi so fizično središče vsake bivanjske skupnosti.
- Nihče si ne želi obvoznice ob svojem domu. Zato se je treba pravočasno odločiti zanjo
in ji zagotoviti potrebno površino.
- Prehod za pešce naj bo pred avtomobili zavarovan s hitrostnimi ovirami, zožitvijo
ceste.
- Poskrbeti je treba za dober prehod do parkov in ostalega zelenja.
- V mestih je ponavadi malo točk, kjer bi se ljudje zadrževali in posedali. Zato moramo
poiskati take točke, kjer bodo ljudje radi opazovali življenje in videvali znance. Take
točke so pogosto dobrodošle med starejšimi meščani.
- Ostareli ljudje se ponavadi soočajo z veliki stiskami (smrt sorodnikov, odhod otrok,
upokojitev). Ob tem postajajo vedno bolj odvisni od okolja in vse bolj navezani nanj.
Zato jim moramo omogočiti manjša bivališča in »zaposlitev« (v obliki delavnic ipd.),
da ne bo prihajalo do stresnih situacij.
- Pri oblikovanju bivalnih jeder z 8-12 prebivalci moramo upoštevati zasebnost
posameznika in družinske skupnosti, oblikovati program skupnih prostorov za
določene dejavnosti in se zavedati pomembnosti osrednjega prostora za člane te
skupnosti, kjer posedajo in razpravljajo.
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Ulične kavarne so nenadomestljiv element mesta. V njih ljudje posedajo, opazujejo
okolje in mimoidoče ter so tudi sami opaženi.
- Prevelike trgovine so brezosebne in abstraktne, zato oblikujmo možnost majhnih
prodajaln z enim lastnikom. Nakupovanje na trgu naj bo užitek.
- Veliki monolitni objekti so za manjša mesta zgrešeni. Arhitekturne združbe morajo
odsevati dejansko stanje svojega okolja in časa.
- Novogradnje povežimo z že obstoječimi zgradbami.
- Med cesto in stavbno linijo ne smemo vrivati kakršnihkoli prostorskih členov, saj bi s
tem izničili pomen ulice kot dela mestnega oz. javnega prostora.
- Življenje na trgu se odvija na njegovem robu, zato ga obdajmo z drobnimi
dejavnostmi.
- Na delih javnega prostora, kjer se ljudje radi zadržujejo, dodajmo nekaj stopnic, kjer
bodo lahko posedali, opazovali okolico in mimoidoče.
- Na naravnem težišču trga postavimo neko znamenje: fontano, kip, drevo, saj je trg
brez središča prazen.
- Večje prometnice naj bodo zunaj stanovanjskih skupnosti. Razmejitev med temi
skupnostmi naj bo dobro vidna in dovolj široka, da se bodo ljudje lahko tam zbirali.
Vsako tako sosedstvo mora imeti tudi otroško igrišče, ki naj bo iz različnih materialov,
od mrež, škatel, dreves do vrvi in desk.
- V ljudeh je prirojeno nagnjenje, da skrbijo za lepoto in videz okolja, še posebej
bivalnega.
- Vrtovi in parki nam nudijo dovolj sprostitve le, če so dobro zaščiteni pred hrupom
(Kristl, 1989).
Ko so vse te ugotovitve preslikali v mesto, kakršno je Ljutomer, so prišli do določenih trditev.
»Živost in živahnost« mesta je v domeni pešca in ne avtomobila. Pešec je namreč potrošnik
vseh dobrin, ki jih mesto nudi. Opredeliti je treba tudi mejo med ožjim mestnim jedrom in
širšim okoljem. Vhodi v mestno jedro morajo biti poudarjeni (Kristl, 1989).
V sklopu seminarja so v vsebinskem in likovnem smislu opredelili vse tri ljutomerske trge
(Stari trg, Miklošičev trg in Glavni trg). V zvezi z Glavnim trgom so ugotovili, da je bil v
povojnem obdobju močno arhitekturno izmaličen in da vsebinsko ni bil ustrezno obravnavan.
Menili so, da mora trg prevzeti vlogo animatorja mestnega utripa. Mestna hiša naj bi ponovno
prevzela vodilno vlogo, ki ji že prvotno pripada glede na pomembnost njene postavitve in
okoliškega prostora. Z vsebinsko in aktivno prenovo naj tu najde svoje mesto tudi
»županstvo« s sprejemnimi prostori, sejnimi dvoranami in poročno dvorano (Kristl, 1989).
V vizijo prenove so vključili tudi hotel, ki se prav tako nahaja na Glavnem trgu. Zamislili so
si, da bi z ukinitvijo prometnega pretoka čez trg in z vsebinsko dopolnitvijo hotel postal
privlačna točka za turiste (Kristl, 1989).
Študije prihodnjega razvoja Ljutomera so v mestnem jedru odkrile vrsto »mrtvih« površin, ki
pa so komunalno opremljene in primerne za zidavo. Zato so predlagali zgostitev mestnega
središča, saj s točkasto gradbeno strukturo ne moremo ustvariti mestnega videza. Potrebna je
strnjena gradnja (Kristl, 1989).
V vizijo so vključili tudi prometno ureditev mestnega jedra. Že takrat so predlagali traso
glavne obvoznice, ki naj poteka ob železnici, in sicer od glavne postaje na severozahodu do
cestnega prečkanja železnice za pokopališčem na vzhodu. Ožje mestno središče naj bi postalo
domena pešca, Glavni trg pa prometno nepretočen. V samem mestnem jedru bo zato treba
izenačiti nivo ceste in pločnika ter izničiti njuno delitev (Kristl, 1989).
42

Prenova starega mestnega jedra Ljutomera

Študije so zadevale tudi stavbno merilo in gradiva. Ugotovili so, da je merilo ljutomerskega
jedra sorazmerno drobno in strnjeno, kremenčeva opeka pa kot gradivo ni primerna, saj ni
lokalnega značaja (Kristl, 1989).
Ugotovili so tudi, da je treba v prihodnjo urbanistično ureditev vnesti še veliko stvari.
Predlagali so, naj te stvari izhajajo iz krajevnih in mestnih prostorskih vrednot in iz mestnega
značaja, ki so ga oblikovala politično-zgodovinska, gospodarska in družbena dogajanja.
Omenili so že tudi ekološko in gospodarsko osveščenost mest, saj je nevzdržno gradbeno
»onesnaževanje« zajelo že tako ali tako preskromne kmetijske površine. Predvideli so, da
bodo v nekaj letih gradbena zemljišča postala tako draga, da si bodo lahko le redki privoščili
individualno gradnjo. Temeljni pogoj za oživitev naših majhnih mest pa naj bi bila privlačnost
neposredne mestne okolice za prebivalstvo (Kristl, 1989).
4.3.2. SMERNICE ZA RAZVOJ LJUTOMERA V 90. LETIH PREJŠNJEGA
STOLETJA
Leta 1996 je bila izdana knjiga z naslovom Varstvo in usmerjene oblikovne podobe
slovenskih mest avtorja dr. Andreja Pogačnika. Publikacija nam daje vpogled v stanje mestne
podobe takratnega časa in navaja nekatere smernice za posege v urbanistično strukturo in
podobo mest. Ugotavlja, da so razlogi za spreminjanje podobe mest suburbanizacija, nova
industrijska območja, prometnice, funkcionalistična blokovska naselja, zviševanje gabaritov,
komercializacija središč itd. Predlagane usmeritve ne temeljijo le na varstvu starih
jeder, temveč poudarjajo načela ekologije, reurbanizacije, humanizacije, kontinuitete,
kontekstualizma in identitete mestnih naselij. Projekt zajema 91 urbanih naselij, med njimi
tudi Ljutomer (Pogačnik, 1996).
V 90. letih prejšnjega stoletja je bilo stanje v Ljutomeru sledeče:
 javni prostor je bil neizrazito členjen,
 prevladovala je pretežno enodružinska stanovanjska gradnja,
 v ormoški smeri je nastalo standardno delavsko naselje kockastih blokov,
 kakovostni izjemi sta bili nepozidano območje hipodroma in parka Sršenov log ter
območje vinske kleti in pokopališča,
 ob severnem mestnem robu je bila razmeroma obsežna morfološka enota industrijskih
zgradb, ki je bila v popolnem neskladju z merilom naselja in krajine,
 železnica je omejevala prostorsko širitev mesta proti vzhodu,
 podobo naselja je mogoče izboljšati le z dopolnjevanjem obstoječega,
 ključna problema pri oblikovanju grajenih struktur sta bila gradnja vmesnih prostorov
med posameznimi enotami in umeritev grajenih mas industrijskih objektov v
severnem delu mesta (Pogačnik, 1996).
Pogačnik (1996) na podlagi teh ugotovitev predlaga naslednje:
 preselitev tovarn Imgrad in Konus v industrijsko območje in nadomestitev tovarne
Imgrad s trgovinsko-poslovnim programom,
 zapolnitev prostora med Fulneško in Kovačičevo ulico z nižjimi stanovanjskimi
zgradbami,
 ohranitev in povečanje obstoječega športnorekreacijskega parka, ki ga je treba z
gradnjo zazelenjenih javnih prostorov povezati s krajino vzhodno od železniške
proge,
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v območju vinske kleti in pokopališča ohranitev in ureditev zelenih površin,
preselitev smetišča na drugo lokacijo (zunaj naselja),
ohranitev nepozidanega prostora med Kidričevim naseljem in pokopališčem,
arhitekturno prenovo kompleksa vinske kleti, saj je prizidek neustrezno oblikovan,
širitev industrije v okviru obstoječega zazidanega ali komunalno opremljenega
zemljišča,
preureditev obstoječih nivojskih križanj cest in železnice (predlog o speljavi ceste ob
železniškem tiru) ter morebitna obnova ostrega ovinka železniške proge (Pogačnik,
1996).

Nekateri od teh predlogov so bili že upoštevani:
 V letošnjem letu smo v občini Ljutomer začeli z ločevanjem odpadkov, ki se že od leta
2007 odlagajo na odlagališču v Puconcih.
 Imgrad so preselili v Babinsko obrtno cono v severnem delu mesta.
 V letošnjem letu bodo začeli reševati tudi problem nivojskih križanj cest in železnice.
Karta 8 prikazuje zgoraj navedene predloge za ureditev Ljutomera.
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Karta 8: Predlog ureditve mesta Ljutomer (temno zelena barva s pikami - priporočilo, ugotovitev obstoječe
oblikovne vrednote; svetlo zelena barva s pikami - določilo in priporočilo, ugotovitev obstoječih oblikovnih
vrednot; roza barva - neobvezno priporočilo, predlog; oranžno-rdeča barva - navodilo in priporočilo; rumena
barva - neobvezno priporočilo, predlog; zelena puščica - navodilo in priporočilo, ugotovitev obstoječe likovne
vrednote; črna črtkana črta – priporočilo in predlog, ugotovitev nove možne likovne podobe; zeleni krogci –
priporočilo in predlog). Vir: Pogačnik, 1996, str. 147.
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4.4. PRENOVA GLAVNEGA TRGA
4.4.1. ČASOVNI POTEK PRENOVE
Leta 1993 je bil izveden arhitekturni natečaj, na katerem je občina Ljutomer pridobila idejno
projektno rešitev za ureditev Glavnega trga (elaborat pod šifro TRG-1) avtorja Bogdana
Reichenberga iz Maribora. Strokovni podlagi za pridobitev idejne zasnove sta bila Odlok o
ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Ljutomer ter Odlok o razglasitvi nepremičnih
kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Ljutomer (Vrbnjak, 2009).
Leta 2001 so organizirali razpravo o navedeni tematiki. Nanjo so povabili tudi g. Kristla, ki je
bil nosilec strokovnih podlag za ureditev Glavnega trga. Tega leta so sprejeli tudi terminski
plan potrebnih aktivnosti za ureditev Glavnega trga. Junija istega leta je občina Ljutomer
pristopila k izvedbi javnega naročila za pridobitev projektne dokumentacije za ureditev
Glavnega trga. Strokovna podlaga za pripravo razpisne dokumentacije je bil elaborat pod šifro
TRG-1. Ker postopek pridobitve projektne dokumentacije ni uspel (na razpis se je namreč
prijavil le en ponudnik), je bil izveden ponovni razpis. Tokrat sta se na razpis prijavili dve
ponudbi (Vrbnjak, 2009).
Ponudba 1: Omnia inženiring d. o. o. :
V morfološki sliki mesta predstavlja Glavni trg osrednjo točko mestnega jedra. Podana rešitev
je obravnavala Ljutomer na več ravneh: širše mestno jedro, Glavni trg in oprema trga.
V širšem mestnem jedru so ugotovili številne moteče faktorje, kot so slaba povezanost in
razpršenost objektov javnega značaja ter razpršeno in nekontrolirano parkiranje na vseh
javnih površinah. Vsi ti dejavniki so pokazatelji premalo izrabljene vitalnosti mesta z vidika
pešca. V rešitvi so zato predlagali smernice, ki bi vzpostavile hierarhijo komunikacijskih poti
(peš cone, kolesarske steze, ločitev tranzitnega in mestnega prometa), definirale parkirne
prostore v obliki parkirne hiše v mestnem jedru ali zaključenih parkirišč na obrobju,
vzpostavile enakovredno povezanost vseh javnih vsebin in omogočile tudi organizacijo
dodatnih vsebin. Na podlagi teh smernic so predlagali izgradnjo parkirne garaže, ki bi bila
locirana neposredno med Glavnim trgom in mestno vpadnico in bi bila vsebinsko povezana z
avtobusno postajo, tržnico in Glavnim trgom. Predlagali so tudi, da se del tržnice razširi na
Glavni trg, saj bi se s tem omogočila pestrejša vsebina na takrat mrtvem prostoru. Oblikovali
naj bi tudi peš cono na relaciji Osnovna šola – Glavni trg, ki bi bila obogatena s ponudbo
manjših trgovskih, gostinskih in storitvenih dejavnosti (Žunič, Leva, 2001).
Glede Glavnega trga so ugotovili, da urbano vrednost trga degradirajo elementi in dejavnosti,
kot so prometna ureditev (zasičenost prostora z avtomobili), vegetacija (ki je nekontrolirano
razraščena), neustrezna postavitev spomenika Jurešu Cirilu in neustrezna vsebina zgradb
(Blagovnice in hotela). Takratni sistem enosmernega prometa skozi trg je omogočal dostop na
trg z več smeri. Tranzitni obiskovalci mesta so na trgu parkirali avtomobile. Zato so ob
upoštevanju razpisnih pogojev predvideli kontrolirano parkiranje, omejeno na prostor na
ploščadi pred mestno hišo. Ukinitev prostorov na Glavnem trgu naj bi nadomestili z že
omenjeno garažno hišo pod območjem tržnice. Problem vegetacije bi reševali s
preoblikovanjem krošenj dreves iz obstoječega drevesnega sestoja. Zelene površine na tleh
naj bi ukinili. Blagovnico bi preoblikovali tako po vsebini kakor po obliki. Z novo čelno
fasado so hoteli pokazati na sodobne oblikovne ambicije mestnega oblikovanja, vsebinsko pa
naj bi se v stavbi izvajale funkcije mestotvornega značaja. Pojavljali so se tudi predlogi za
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možnost dostopa do Blagovnice z avtomobilom z jugozahodne smeri (Postružnikova ulica) in
peš povezava med trgom in šolo, kar bi ustvarilo nove možnosti za oživitev trga. Predlagali so
tudi podaljšanje volumna hotela na ulični prostor z razširitvijo gostinske dejavnosti na ploščad
pred hotelom (Žunič, Leva, 2001).
Kar se tiče opreme trga, so ugotovili naslednje pomanjkljivosti takratnega stanja: oprema trga
je bila najšibkejši del obstoječega tržnega prostora, razsvetljava v osrednjem prostoru mesta je
bila neprimerna, tlakovanje tržnega prostora je bilo podrejeno le možnosti parkiranja in
prometa, preveč bujna vegetacija pa je vplivala na nepreglednost in neprehodnost trga. Ob
upoštevanju zahtev iz strokovnih podlag za razpis so za tlakovanje Glavnega trga predlagali,
da bi bil osrednji del izpostavljen s pravilno obliko in svetlo barvo. V njem bi bile razporejene
talne luči. Rob naj bi bil izdelan iz kombinacije tlakovcev, granitnih kock in betonskih plošč.
Trg naj bi bil na enaki višini kot izpostavljeno Marijino znamenje, ki naj bi dobilo novi
podstavek, in dvignjena ploščad pred hotelom, ki bi bila tlakovana v kamnu in namenjena
gostinstvu. Razsvetljavo trga bi predstavljala talna svetila z dodatno osvetljenimi poudarki
(Marijino znamenje, vhod v mestno hišo, klopi, robni kubus ploščadi). Drevesa z obrezanimi
krošnjami naj bi postala del urbane opreme trga. Na samem tržnem prostoru so predvideli tudi
štiri večnamenske podstavke, ki bi bili namenjeni različnim dejavnostim (tržnica, sejem,
mestne prireditve). Voda naj bi se na trgu pojavljala kot izvir pitne vode, ki je vključen v
kamnit volumen. Pod drevoredom in razpršeno pod drevesi sredi trga so načrtovali klopi za
sedenje, poleg njih bi bili postavljeni tudi koši za smeti. V fasadno konstrukcijo Blagovnice
naj bi vključili tudi reklamni steber (monitor), javni telefon in bankomat. Na glavnih vpadnih
poteh na trg naj bi postavili konfine, ki bi predstavljali zaporo za promet. Ob vhodih na trg so
predlagali stojala za kolesa (Žunič, Leva, 2001).
Ponudba 2: Arhitekturni biro d. o. o.:
Zasnova ureditve Glavnega trga je temeljila na dveh konceptualnih zamislih. Prva zamisel o
vzpostavitvi osrednje prazne trške površine, je izražena s kamnitim tlakom, ki se kot preproga
razprostira v osrednjem delu trga. Površina osrednjega dela trga je izpraznjena, izjema je le
Marijino znamenje, ki mu kamnita preproga služi za podstavek. Druga zamisel je bila
oblikovanje prostorske napetosti v vzdolžni smeri trga, pri čemer je bila mestna hiša vzeta kot
dominanta. Prostorsko napetost so vzpostavili z izpraznitvijo osrednjega prostora trga. S tem
so oblikovali glavno os med mestno hišo in hotelom, ki ji sledi postavitev večine elementov:
od kovinskih pergol, dreves, kioskov itd. (Predlog ureditve Glavnega trga…, 2002).
Za izdelavo projektne dokumentacije so po opravljenih razgovorih izbrali Arhitekturni biro
d. o. o. iz Maribora. Občinski svet občine Ljutomer je nato sprejel sklep, da se idejni projekt
pripravi z variantnimi rešitvami, in sicer varianta s podzemnimi garažami in varianta brez
garaž (Vrbnjak, 2009). Dimenzije podzemne garaže so bile odvisne od odmikanja od
stavbnega tkiva na vzhodni in zahodni strani ter od korenin dreves na severni in južni strani.
Problematična je bila tudi lokacija zapornice, ki bi vodila v garažo. V razpisnem gradivu je
bila predlagana vhodna rampa z Ormoške in izhodna na Prešernovo cesto. Omenjeni predlog
degradira oba pomembna mikroambienta trga, zapira vhod v hotel Jeruzalem in onemogoča
uporabo Prešernove ceste za dostavo. Rešitev je bila zato vhod v garažo neposredno s trga.
Garaža naj bi bila dvonadstropna in bi imela skupno 158 parkirišč – toliko vozil je namreč ob
prometni konici zasedalo površino trga. S podzemno garažo bi Ljutomerčanom vrnili
parkirišča, ki bi jim bila s prenovo odvzeta. Garaža naj bi ležala točno pod osrednjo tlakovano
trško površino, le na zahodni strani naj bi bila zaradi večjega izkoristka podaljšana proti
hotelu Jeruzalem. V tem predlogu so predvidevali, da Marijinega obeležja ne bo treba
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prestavljati. Ojačal naj bi se le njegov temelj. Predvideni so bili trije izhodi iz garaže, in sicer
prvi pod kovinsko pergolo, drugi pod drevesi pred stavbo veleblagovnice in tretji tik ob rampi
za avtomobile. Ob prvem izhodu bi bile urejene sanitarije, garaža pa naj bi bila naravno
prezračevana (Vrbnjak, 2009).

Slika 3: Predlog rešitve s podzemno garažo (vir: Predlog ureditve Glavnega trga..., 2002).

Projektni rešitvi je obravnaval občinski svet in na koncu sprejel sklep, da se izdela projektna
dokumentacija brez garaž in brez parkirišč ter da se sočasno z ureditvijo Glavnega trga
odvijajo aktivnosti za zagotovitev parkirnih mest v bližini Glavnega trga (Vrbnjak, 2009).
V času izdelave projektne dokumentacije je bilo na občino naslovljenih več pripomb oz.
ugovorov o zaprtju Glavnega trga kot peš cone. Občina je o tej zadevi obvestila projektanta,
občinski svet pa je pooblastil župana občine, da pri javni predstavitvi projekta doseže
uskladitev interesov z zagotovitvijo umirjenega prometa skozi trg ter z možnostjo parkiranja
za določen čas (Vrbnjak, 2009).
5. septembra 2002 je bila v mestni hiši v Ljutomeru organizirana predstavitev ureditve
Glavnega trga. Predstavljena je bila ureditev Glavnega trga z mirujočim prometom in
možnostjo parkiranja za določen čas. Na podlagi te predstavitve je občinski svet potrdil
predstavljeno ureditev in hkrati določil, da izdelovalec projektne dokumentacije novelira že
izdelani projekt ter pripravi variantne rešitve glede izbora materiala za kioske in končno
rešitev vzdrževanja prometnega režima na Glavnem trgu (Vrbnjak, 2009). Prenovitvena dela
so se začela septembra 2007 (Šoštarič, 2007) in končala maja 2008. Novo podobo Glavnega
trga in opise posameznih enot si bomo pogledali v nadaljevanju.
4.4.2. INTERVJU Z BOGDANOM REICHENBERGOM (ARHITEKTOM)
Intervju z arhitektom (avtorjem izbranega projekta) sem opravila 12. 3. 2009 v Arhitekturnem
ateljeju v Mariboru. Vprašanja in odgovori so bili sledeči:
Kakšno je Vaše stališče do prenove? Jo zagovarjate ali raje podpirate novogradnje?
Pri trgih ni drugega kot prenova. Pri arhitekturi pa ni lepšega kot prenova. Potrudiš se izluščiti
tisto, kar je dobrega na stavbi. Problem je, da je spomeniško varstvo pri nas element, ki
preveč izključuje in pozna samo restavracijo in konzervatorstvo, ne pa tudi dinamične
prenove.
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Zakaj ste se odločili ravno za Ljutomer?
Za Ljutomer smo se odločili slučajno. Občina Ljutomer in Krajevna skupnost Ljutomer sta
razpisali dva natečaja – prva za ureditev Glavnega trga v Ljutomeru, druga pa za ureditev
ljutomerskega pokopališča in vežice. Predlagano rešitev za ureditev Glavnega trga so nato
izbrali in izvedli, medtem ko projekt ljutomerskega pokopališča ni bil izveden. Šlo je tudi za
zanimiv natečaj.
Ljutomer mi je všeč in se vedno znova rad vračam na obisk.
Ali je to za Vas prvi projekt, pri katerem se lotevate prenove? Pri katerih vse ste še
sodelovali?
Ne, to ni naš prvi projekt. Ukvarjali smo se tudi s prenovo Grajskega trga v Mariboru.
Kaj Vas je navdihnilo pri načrtovanju prenove Ljutomera?
Že od vsega začetka so hoteli izločiti promet z Glavnega trga. Veliko pa se je dogajalo tudi v
zvezi z rešitvijo. To, kar vidimo danes, ni prvotna odločitev, saj so se v času od razpisa do
izvedbe pogledi in zahteve občine spremenili. Do takrat še nismo načrtovali aleje velikanov in
spomenika NOB. Slednjega smo hoteli obdržati, vendar se je pri prestavljanju poškodoval. V
nobeni odločitvi prej se tudi nismo ukvarjali z vodo (fontana, vodna zrcala).
Ali mislite, da trenutna prometna ureditev neugodno vpliva na obisk trgovin?
Vzroki za propad trgovin niso v omejitvi prometa čez Glavni trg, ampak v kvaliteti ponudbe,
ki je skromnejša glede na ostale trgovske centre zunaj mestnega središča. Gre za nepravilno
politiko trgovcev.
V Odloku o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Ljutomer so bile podane nekatere
smernice za oblikovanje Glavnega trga. Navajajo, da naj bi se ob vhodu na trg z Ormoške
strani in ob vstopu s Prešernove ulice oblikovala dva pilastra za postavitev dveh skulptur.
Zanima me zakaj je bila ta ideja opuščena?
Območje ureditve se je povečalo. Tudi ulice so postale del oz. predmet ureditvenega območja.
Zaradi njihove širine (ob vstopu na trg) se je izgubila pomembna ločnica in vloga tistih
skulptur ne bi prišla do izraza.
Kako ocenjujete sam potek prenove v Ljutomeru? Ali so naredili kaj drugače, kot ste si
zamislili?
Prenovitvena dela so potekala prehitro in v neprimernem (zimskem) času. Ko je bilo ugodno
vreme, pa je bilo na gradbišču premalo delavcev.
Naredili bi drugače, mogoče bolj enostavno, če jih ne bi neprestano nadzirali.
Ali ste zadovoljni s končno podobo Ljutomera?
Človek ni nikoli popolnoma zadovoljen. V resnici še prenovitvena dela niso čisto dokončana.
Pod kapi okoliških streh so v načrtu še svetilke, ki bi osvetljevale pročelja fasad. Ljutomerski
župan je obljubil, da bo to še izvedeno.
Ali ste seznanjeni s predlogom konkurence (Omnio) in kaj porečete nanj?
S predlogom konkurence žal nisem seznanjen.
Ali načrtujete še kakšno drugo prenovo? Mogoče prenovo kakšnega mestnega središča?
Prenova trga je v Sloveniji silno redka. Od leta 1991, ko je Slovenija postala samostojna
država, so jih prenovili toliko, da bi jih lahko preštel na prste ene roke. Prenova trga namreč
združuje veliko interesov, saj je glavni trg kot »dnevna soba«, v kateri se mora prebivalec
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dobro počutiti in ravno zaradi tega navzkrižja interesov je teh posegov malo. Javno mnenje bo
vedno zaviralo delo stroke. Vse novo je že »a priori« opremljeno z dvomom. Ko prebivalec
govori o svojem mestu ima v mislih točno določene pozicije klopi, na katerih rad poseda, in
ostalih elementov (košev za smeti ipd. ). Prenova pa vse te pozicije ponavadi spremeni. Zato
bi morali biti bolj tolerantni in iti v korak s časom. Ta odnos je najbolje označil Jung z
arhetipi.
Kakšna je Vaša vizija razvoja Ljutomera v prihodnosti?
S prenovo je Ljutomer dobil doto, katere vrednosti pa še ni mogoče oceniti. Z novo podobo in
s spremljajočim dogajanjem si pridobiva nazaj življenje. To so prednosti, ki bodo še
povzročale pozitivne premike.
4.4.3. VIDEZ GLAVNEGA TRGA
4.4.3.1. VIDEZ LJUTOMERA SKOZI ČAS NA RAZLIČNIH SLIKOVNIH
UPODOBITVAH
Čeprav ima Ljutomer pestro zgodovino, ki je zapisana v knjigah, razpravah, člankih,
zbornikih, priložnostnih izdajah in še kje, pa je vendarle najbolj jasna podoba kraja tista, ki je
prikazana v sliki, pa naj gre za preprosto risbo, grafiko, fotografijo ali zahtevnejšo tehniko.
Kljub temu da Ljutomer glede tovrstne zgodovinske zapuščine nima ravno bogatega fonda, pa
se da vseeno oblikovati preprosta zbirka, ki kaže videz Ljutomera skozi različna časovna
obdobja, in prav take upodobitve povedo o kraju veliko več, kot še tolikokrat zapisana beseda
in razlaga o njegovi zgodovini.
Slikovne upodobitve Ljutomera se časovno prepletajo tako, da ponujajo vpogled v razvoj in
spreminjanje kraja skozi več kot tristoletno obdobje. Najstarejša znana upodobitev Ljutomera
je preprosta skica avtorja Johannesa Clobucciaricha, ki je nastala okrog leta 1603. Prikazuje
Dolnji grad. Za nas bolj zanimiva upodobitev pa je panoramski pogled proti jugu na Glavni
trg z namišljene višine. To grafično upodobitev je G. M. Vischer leta 1681 predstavil v delu
Topographia ducatus Stiriae in je postala prav simbolična za Ljutomer. Ljutomer ter druga
mesta in trgi takratne vojvodine Štajerske so bili tako prvič upodobljeni v celoti (Pavličič,
1999).

Slika 4: Ljutomer po Vischerjevi upodobitvi iz leta 1681 (vir: Pavličič, 1999).
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Naslednja upodobitev Ljutomera, ki prikazuje cerkev z neposredno okolico, je bila najdena na
lističu oz. pristopni izjavi Bratovščine sv. Rožnega venca. Ohranjena je v rokopisni kroniki
Trg in župnija Ljutomer iz leta 1896. Avtor omenjene kronike je Matej Slekovec. Veduto so
na podlagi upodobljenih detajlov uvrstili v čas med 1788 in 1790. Sledi upodobitev Ljutomera
v Stari Kaiserjevi suiti (1824-1833). V letu 1868 je nastala zelo znana fotografija prvega
slovenskega tabora v Ljutomeru (Pavličič, 1999).
Konec 19. stoletja so že nastajali tudi fotografski posnetki kraja. Eden od najlepših je pogled
na Glavni trg Ljutomera s cerkvijo v ozadju, ki je nastal na prehodu iz 19. v 20 stoletje in je
posnetek prvega ljutomerskega fotografa Alta Huberja. Fotograf je imel svoj fotografski atelje
že v 90. letih 19. stoletja. Huberju so nato sledili še Röck, Grossmann, Čeh in kasneje še
drugi, tudi amaterski fotografi. V dvajsetih letih 20. stoletja so se že pojavile razglednice. Z
razvojem fotografije se je upodobitev kraja neizmerno povečala (Pavličič, 1999). V
nadaljevanju so prikazane nekatere slikovne upodobitve Ljutomera (Pavličič, 1999).

Ljutomer leta 1910

Ljutomer leta 1925

Ljutomer leta 1919

Ljutomer okoli leta 1935
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Ljutomer leta 1960

Ljutomer leta 1985

Ljutomer avgusta 2007

Ljutomer danes

Preglednica 8: Videz Glavnega trga (vir: Ljutomer, osrčje Prlekije, 2006; Prlekija-on.net, 2009).

Slike prikazujejo Glavni trg. Razvidno je, da se podoba trga med leti 1910 in 1925 ni bistveno
spremenila. Leta 1935 opazimo povečan obseg zelenja, še več pa ga je v letih 1960 in 1985.
Leta 2007 je zelenje doseglo maksimalen obseg. Zadnja slika prikazuje današnje stanje.
4.4.3.2. ANALIZA STANJA PRED PRENOVO
Glavni trg je pred prenovo kazal dokaj neurejeno podobo. Vegetacija, ki je bila popolnoma
razraščena, je dušila njegovo mestnost, zakrivala je pogled na stavbe in tudi na oba
spomenika. Večino površine trga je obvladoval promet – dinamični in mirujoči. Glavna cesta
je bila speljana kar čez sredino trga, dostavne poti pa po vseh njegovih obodih. Pravih trških
površin je bilo izjemno malo.
4.4.3.3. ANALIZA STANJA PO PRENOVI
Območje prenove lahko razdelimo na več posameznih območij obdelav, in sicer:
a. Območje kovinske pergole s stacionarnimi kioski, ki leži ob severni stranici trga,
vzdolž že omenjene osrednje osi. V jekleno konstrukcijo pergole je ujetih pet
stacionarnih kioskov in na novo posajena drevesa. V kioskih so svoj prostor našli
kavarna z gostinskim vrtom, mestni informacijski center (manjša turistična agencija),
slaščičarna, trafika in dvodelni prodajni kiosk, ki je namenjen prodaji spominkov in
cvetličarni.
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Slika 5: Kovinska pergola s stacionarnimi kioski (foto: Karmen Jelen, 15. 10. 2008).

b. Območje osrednjega kamnitega tlakovanja, ki predstavlja preprogo iz naravnega
kamna. Vmes se v tleh pojavljajo talne svetilke.
c. Območje med pergolo in kamnitim tlakom, ki obsega niz uličnih svetilk
(kandelabrov) in lesenih klopi.
d. Območje fontane, ki leži na jugovzhodnem delu trga. Fontana je sestavljena iz treh
segmentov, ki definirajo tri različna agregatna stanja vode. V prvem delu fontane je
glavni izvir vode, ki se v drugi in nato v tretji del preliva prek robov bazena. Voda se
iz tretjega dela izliva. Sistem linijskih požiralnikov jo potem spet odvaja nazaj v
fontano.

Slika 6: Fontana (foto: Karmen Jelen, 11. 5. 2009).

e. Območje dostopov na trg.
f. Okolica Marijinega znamenja, ki s stebrom predstavlja vertikalno dominanto trga.
Steber je osvetljen, v vzdolžni osi stebra pa je postavljeno vodno zrcalo. V njem v
vodi odseva Marijino znamenje.
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Slika 7: Marijino znamenje kot vertikalna dominanta trga (foto: Karmen Jelen, 11. 5. 2009).

g. Okolica spomenika Jurešu Cirilu – Maksu, ki je bil pred prenovo postavljen pod
drevo, na katerega je bil obešen heroj NOB. Danes je spomenik premaknjen k
bližnjemu na novo zasajenemu drevesu. Trpljenje heroja so poskušali ponazoriti s
prodnato površino pred spomenikom s 24 kamnitimi bloki kvadratnih oblik.

Slika 8: Spomenik Jurešu Cirilu - Maksu (foto: Karmen Jelen, 15. 10. 2008).
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h. Območje aleje velikanov, ki leži na daljši južni stranici trga in s sedmimi kamnitimi
podstavki omogoča postavitev doprsnih kipov. Svoj prostor je že našel doprsni kip dr.
Radoslava Razlaga (Vrbnjak, 2009).

Slika 9: Doprsni kip dr. Radoslava Razlaga v sklopu aleje velikanov (foto: Karmen Jelen, 15. 10. 2008).

4.4.4. ZADOVOLJSTVO OBČANOV Z NOVO PODOBO GLAVNEGA TRGA
4.4.4.1. REZULTATI ANKETE, OPRAVLJENE JANUARJA 2008
Klicni center slepih CSS – IP d. o. o. iz Škofje Loke je januarja 2008 opravil anketo o
zadovoljstvu občanov s potekom del in ureditvijo Glavnega trga v Ljutomeru ter o stališčih do
njegovega zaprtja za promet. Anketa je bila opravljena v času, ko prenovitvena dela še niso
bila zaključena. Izvajali so jo od 21. do 24. januarja 2008 med 14:00 in 20:15 uro.
Anketiranci, ki so sodelovali v raziskavi, so bili prek računalniškega programa izbrani
naključno, klicna baza pa je bila pripravljena iz Telefonskega imenika Slovenije – pomlad
2008. Anketiranci so morali biti polnoletni in so morali imeti v gospodinjstvu rojstni dan
nazadnje (Zadovoljstvo občanov s potekom del…, 2009).
Tako prebivalci mesta kot okoliški prebivalci so se v večini izrekli, da so zadovoljni s
potekom obnove in podobo Glavnega trga. Skupna ocena zadovoljstva se na lestvici od 1 do 5
(kjer 5 pomeni zelo zadovoljen, 1 pa nezadovoljen) giblje med 3,5 in 3,65 (Zadovoljstvo
občanov s potekom del…, 2009).
V raziskavi je bilo sodelujočim zastavljeno tudi vprašanje, katerim področjem naj bi občina v
prihodnje namenila največ pozornosti. Odgovori so bili naslednji:
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Navedba
Več delovnih mest
Obnova (lokalnih) cest
Gradnja parkirišč
Gradnja pločnikov in kolesarskih stez
Ureditev infrastrukture (kanalizacija, vodovod)
Skrb za okolje
Izgradnja obvoznice
Razvoj gospodarstva
Več otroških igrišč in parkov
Urejanje okolice mesta
Več zelenih površin
Obnova šol
Več pozornosti socialnim problemom
Izgradnja športne dvorane
Več prostorov in dejavnosti za mlade
Obnova starih stavb
Spodbujanje turizma
Več gradbenih parcel in stanovanj
Skrb za red in mir
Spodbujanje kulturnih dejavnosti
Drugo
Ničesar ne pogrešam
Ne vem
Skupaj

Število
navedb
104
97
70
34
30
16
13
13
12
10
9
9
9
8
7
7
6
6
5
3
41
10
15
534

Delež (v %)
19,5
18,2
13,1
6,4
5,6
3,0
2,4
2,4
2,2
1,9
1,7
1,7
1,7
1,5
1,3
1,3
1,1
1,1
0,9
0,6
7,7
1,9
2,8
100,0

Preglednica 9: Mnenja anketirancev o tem, čemu bi morala občina Ljutomer posvečati več pozornosti (vir:
Zadovoljstvo občanov s potekom del…, 2009).

Kot je razvidno iz preglednice, je prvo področje, ki bi mu bilo treba v prihodnje nameniti
največ pozornosti, socialne narave. To pomeni, da se ljudje zavedajo, da je regija ekonomsko
slabše razvita in je zato njihova primarna želja, da se zagotovi več delovnih mest.
4.4.4.2.ZADOVOLJSTVO OBČANOV PO KONČANI PRENOVI GLAVNEGA
TRGA
Informacije o odnosu in stališču prebivalcev do prenove ljutomerskega Glavnega trga sem
pridobila z anketiranjem. Anketiranci so bili izbrani naključno, edini pogoj je bil, da imajo
prebivališče v občini Ljutomer. Opravila sem 170 anket, ki so bile anonimne in sestavljene iz
dvanajstih vsebinskih vprašanj in štirih vprašanj, ki so se nanašala na anketiranca (spol,
starost, izobrazba, kraj bivanja). Večina vprašanj je bila zaprtega tipa, kar pomeni, da so se
vprašani odločali med že podanimi odgovori.
Anketa predstavlja dobro izhodišče za načrtovanje prenove preostalega dela starega mestnega
jedra, saj so lokalni prebivalci, njihovo mnenje in dobro počutje element, ki ga je pri
načrtovanju prenove nedvomno treba upoštevati.
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Še preden se lotimo interpretacije rezultatov ankete si oglejmo vzorec. V anketi je sodelovalo
98 žensk, kar predstavlja 57,6 %, in 72 moških, kar predstavlja 42,4 % vprašanih.

Moški
42,4 %

Ženske
57,6 %

Grafikon 10: Spolna sestava anketiranih, N=170 (vir: Anketa, 2009).

Anketirance sem razvrstila v šest starostnih razredov. Iz analize podatkov je razvidno, da je
28,8 % anketirancev starih od 26 do 35 let, malo nižja deleža predstavljajo anketiranci v
razredu od 16 do 25 let (23,5 %) in od 36 do 45 let (22,4 %). 14,1 % anketirancev sodi v
razred od 46 do 55 let. Najnižja deleža pa pripadata starejšim predstavnikom, in sicer so stari
od 56 do 65 let zastopani s 7,7 %, stari nad 65 let pa s 3,5 % vprašanih.
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Grafikon 11: Starostna sestava anketiranih, N=170 (vir: Anketa, 2009).

Prevladujejo anketiranci s srednješolsko (38,2 %) in poklicno izobrazbo (31,2 %). Visok delež
predstavljajo tudi anketiranci z višjo, visoko izobrazbo (24,7 %). 4,7 % vprašanih ima
osnovnošolsko izobrazbo ali manj. Dva anketiranca (1,2 %) na vprašanje nista želela
odgovoriti.
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Grafikon 12: Izobrazbena sestava anketiranih, N=170 (vir: Anketa, 2009).

Rezultati:
1. vprašanje: Kakšen se vam zdi prenovljeni Glavni trg v Ljutomeru?
Prvo vprašanje je vprašanje delno zaprtega tipa, torej se je anketiranec odločal med tremi že
podanimi odgovori, če pa te vnaprej definirane možnosti niso odražale njegovega pravega
mnenja, je lahko podal svoj odgovor (pod možnost Drugo).
Največ vprašanih (44 %) se je odločilo za odgovor »prej je bil lepši«. Slabim 28 % se trg po
prenovi zdi bolje urejen, vendar ni nič posebnega. Dobrim 19 % vprašanih je Glavni trg po
prenovi všeč. Ostali (9 %) so podali svoje odgovore, ki večinoma odražajo nezadovoljstvo z
novo podobo Glavnega trga. Navajajo:
- da trg, ki naj bi bil prijetno, dostopno, večnamensko, estetsko usklajeno središče
mesta, ne poudarja znamenitosti in značilnosti kraja ter da nima »prleške duše«,
- da je preveč pusto in enolično, hkrati pa postavljajo vprašanje, kaj dela kamen v
panonskem svetu,
- da je bil prej lepši in bolj človeški ter da je imel »osebnost«, ki so jo s prenovo
popolnoma »ubili«,
- da je preveč »razgaljen« in da ima premalo zelenja,
- da je slabo načrtovan,
- da niso upoštevali panonskega aspekta po zelenju in so uporabili preveč kamna.
Uporabili bi lahko čisti masivni les. Namesto betonskih tlakovcev predlagajo, da bi
uporabili raje drug material (vsaj za vozne površine), npr. granitne kocke, v celostno
podobo trga pa bi bilo treba vključiti zvočnike razglasne postaje, ki so ostali vse od
druge svetovne vojne in so še delovali,
- da ni videti slabo, čeprav bi lahko bil veliko lepši.
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Grafikon 13: Ocena videza Glavnega trga, N=170 (vir: Anketa, 2009).

2. vprašanje: Ali je nova podoba Glavnega trga v skladu z vašimi pričakovanji?
Dobrih 82 % anketiranih je imelo višja pričakovanja glede nove podobe Glavnega trga. Slabih
18 % je odgovorilo, da je podoba v skladu z njihovimi pričakovanji. Takšna porazdelitev
odgovorov je bila glede na prvo vprašanje tudi pričakovana.
Da
17,6 %

Ne,
pričakovanja
so bila višja
82,4 %

Grafikon 14: Pričakovanja glede nove podobe Glavnega trga, N=170 (vir: Anketa, 2009).

3. vprašanje: Kaj bi spremenili v podobi novega Glavnega trga (možnih več odgovorov)?
Pri tem vprašanju so anketirani lahko izbrali več odgovorov, podali pa so lahko tudi svoj
odgovor. 170 vprašanih je podalo skupno 304 odgovore. 158 anketirancev (kar predstavlja 52
% vseh odgovorov) je navedlo, da bi v podobo novega Glavnega trga dodali več zelenja, 71
anketirancev (23,4 % vseh odgovorov) bi izbralo drugačne materiale, 26 vprašanih (8,5 %
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vseh odgovorov) bi drugače razporedilo spomenike, 25 vprašanih (8,2 % vseh odgovorov) pa
bi preuredilo osvetlitev. 4 anketiranci (1,3 % vseh odgovorov) ne bi ničesar spreminjali. 20
vprašanih je podalo svoje odgovore, ki so bili:
- popolna zapora za avtomobile,
- zamenjava ovir za avtomobile z nečim naravnim,
- odstranitev kioskov, ker jim ni všeč njihova podoba,
- obnova nekaterih fasad (npr. fasade hotela, ki se po barvi ne sklada z okolico),
- klopi so prevelike, delujejo grobo in obvladujejo celotno podobo. Kioski bi pristajali k
modernejši zgradbi trgovine, pred stari zgradbami pa bi bilo boljše nižje zelenje, ki bi
osvežilo in razgibalo trg, ne bi pa zakrivalo pročelij starejših zgradb, ki so lepo
obnovljene. Osvetlitev bi morala biti zasnovana v skladu s predpisi o zaščiti nočnega
neba. Namesto konfinov bi bile boljše zasaditve, namesto vodnih zrcal pa dve fontani
oziroma vodometa. Namesto zapornic bi bila boljša modra cona z začasnim
parkiranjem,
- drug izvajalec del.
Eden od anketirancev navaja, da deluje trg prazen in hladen zaradi »monolitske grobnice« ob
vhodu na trg z vzhodne strani, zaradi izrazito izpostavljenega kužnega znamenja in kioskov s
sivimi pročelji. Zato predlaga, da bi trgu vdihnili »prleško dušo«, ki je odprta, vesela in
gostoljubna.

1%

Dodal/a bi več zelenja

7%

8%

Drugačna postavitev
spomenikov
52%

23%

Drugačna izbira materialov
Drugačna osvetlitev

9%

Ničesar ne bi spreminjal/a
Drugo

Grafikon 15: Dejavniki, ki bi jih vprašani spremenili v podobi Glavnega trga, N= 170 (vir: Anketa, 2009).

4. vprašanje: Ali se strinjate s trenutno prometno ureditvijo skozi Glavni trg?
Mnenja glede prometne ureditve skozi Glavni trg so precej deljena. 52,3 % vprašanih se s
trenutno prometno ureditvijo skozi trg strinja, 47,7 % pa se z njo ne strinja.
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Grafikon 16: Strinjanje s prometno ureditvijo skozi Glavni trg, N=170 (vir: Anketa, 2009).

5. vprašanje: Ali se vam zdi, da obstoječa prometna ureditev neugodno vpliva na
poslovanje in obisk trgovin, gostinskih in drugih lokalov na Glavnem trgu?
66,5 % anketirancev meni, da trenutna prometna ureditev neugodno vpliva na poslovanje in
obisk trgovin, gostinskih in drugih lokalov na Glavnem trgu, ostalih 33,5 % pa je nasprotnega
mnenja.
Klemenčičeva (2008) navaja, da največje posledice zaprtja trga za motorni promet čutita
trgovsko podjetje Vesna in hotel. V hotelu menijo, da zapornice odvračajo goste. Po mnenju
podjetnikov so zapornice ne samo neprivlačne na pogled, ampak tudi nefunkcionalne, saj so
se že večkrat pokvarile. Tudi plačilo parkirnine ob izhodni zapornici ni možno. Nasprotnega
mnenja pa so na Občini. Ugotavljajo, da je v zadnjih letih v Ljutomeru zraslo veliko trgovskih
centrov s pestro ponudbo, kar veliko bolj kot novi prometni režim vpliva na upad prometa in
obiska lokalov na Glavnem trgu oz. v celotnem mestnem jedru. Navajajo še, da se skriva
uspešnost v poslovanju z bogato in kakovostno ponudbo.

Ne
33,5 %

Da
66,5 %

Grafikon 17: Mnenje anketiranih o vplivu trenutnega prometnega režima na poslovanje in obisk trgovin
ter drugih dejavnosti na Glavnem trgu, N=170 (vir: Anketa, 2009).
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6. vprašanje: Ali novi prometni režim vpliva na vašo odločitev o obisku trgovin,
gostinskih lokalov in drugih ponujenih storitev na Glavnem trgu?
Odgovori na to vprašanje so med sabo dokaj izenačeni. Za odgovor nikoli se je odločilo 31,8
% vprašanih, za odgovor redko 28,2 %, za pogosto 24,1 % in za odgovor vedno 15,9 %.

Nikoli
31,8 %

Vedno
15,9 %

Pogosto
24,1 %
Redko
28,2 %

Grafikon 18: Vpliv prometne ureditve na anketiranca, N=170 (vir: Anketa, 2009).

7. vprašanje: Ali se vam zdi, da se na prenovljenem Glavnem trgu prireja dovolj
dogodkov?
Analiza podatkov je pokazala, da si slabih 66 % vprašanih želi več dogajanja na Glavnem
trgu, preostalih 34 % vprašanih pa je mnenja, da se na trgu odvija dovolj dogodkov in
prireditev. Relativno visok delež anketirancev, ki si želi več dogajanja, kaže na to, da so
možnosti za revitalizacijo ne samo Glavnega trga, ampak celotnega mestnega jedra, tudi v
prirejanju večjega števila prireditev. Prireditve bodo namreč privlačile več obiskovalcev,
vplivale pa bodo tudi na bolj razgiban, dinamičen in pester mestni utrip .

Da, dovolj jih je
34,1 %

Ne, želel/a bi si
jih več
65,9 %

Grafikon 19: Mnenje o dogajanju na Glavnem trgu, N=170 (vir: Anketa, 2009).
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8. vprašanje: Ali se teh dogodkov udeležujete?
69 % anketiranih se organiziranih dogodkov na Glavnem trgu udeležuje, ostalih 31 % pa ne.
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Grafikon 20: Udeleževanje anketiranih na organiziranih dogodkih na Glavnem trgu, N=170 (vir: Anketa, 2009).

9. vprašanje: Če da, katerih se udeležujete?
Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri prejšnjem vprašanju izbrali odgovor da. Takih
anketirancev je bilo 117. Podali so 207 odgovorov, ponavadi pa so navedli vsaj dva dogodka.
Udeležujejo se:
- martinovanja in pustovanja (oba dogodka je navedlo 28 vprašanih oz. 24 % tistih, ki
so odgovarjali na to vprašanje),
- prleškega sejma 4 (navedlo 27 vprašanih oz. 23 % tistih, ki so odgovarjali na to
vprašanje),
- koncertov (26 vprašanih oz. 22 % tistih, ki so odgovarjali na to vprašanje),
- silvestrovanja (21 vprašanih oz. 18 % tistih, ki so odgovarjali na to vprašanje),
- vseh oz. večine dogodkov, ki potekajo na Glavnem trgu (19 vprašanih oz. 16 % tistih,
ki so odgovarjali na to vprašanje),
- Grossmannovega filmskega festivala 5 (18 vprašanih oz. 15 % tistih, ki so odgovarjali
na to vprašanje),
- prireditev za otroke in prleške poletne noči (oba dogodka je navedlo 9 vprašanih oz. 8
% tistih, ki so odgovarjali na to vprašanje),

4

Prleški sejem ponuja pravo sejemsko vzdušje. Je kot zrcalo sejma, ki ga je leta 1905 v svoj objektiv filmske
kamere ujel dr. Karol Grossman. Sejem združuje etnografsko, kulturno, turistično in sejemsko ponudbo. Številne
stojnice ponujajo tekstilne izdelke, izdelke domače obrti, igrače, suho robo, kmečke dobrote itd.
5
Grossmannov festival filma in vina se je prvič predstavil leta 2005, ob stoletnici slovenske kinematografije v
Ljutomeru, v kraju, kjer so nastali prvi metri slovenskega filma. Festival od takrat dalje poteka vsako leto in je
posvečen žanrski kinematografiji. Z nepogrešljivim dodatkom – vinom, po čemer Prlekija najbolj slovi, odpirajo
nove dimenzije gastronomsko-filmskih užitkov vsem obiskovalcem (Grossmann 09 film and wine festival,
2009).
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-

priložnostnih proslav (8 vprašanih oz. 7 % tistih, ki so odgovarjali na to vprašanje),
turistične tržnice (6 vprašanih oz. 5 % tistih, ki so odgovarjali na to vprašanje),
božičnega bazarja in Orfesta (oba dogodka so navedli 4 vprašani oz. 3 % tistih, ki so
odgovarjali na to vprašanje).
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Grafikon 21: Udeleževanje prireditev, N=170 (vir: Anketa, 2009).

10. vprašanje: Ali ste zadovoljni s potekom prenove?
54,7 % vseh vprašanih poteka prenove ni spremljalo. 32,4 % anketiranih s potekom prenove
ni zadovoljnih, preostalih 12,9 % pa je s potekom prenove zadovoljnih.
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Grafikon 22: Zadovoljstvo s potekom prenove, N=170 (vir: Anketa, 2009).
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11. vprašanje: Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z DA ali NE: Zakaj ste oziroma
niste zadovoljni s potekom prenove?
Tiste, ki so pri prejšnjem vprašanju izrazili svoje zadovoljstvo/nezadovoljstvo s potekom
prenove, sem nato povprašala še o razlogih za njihovo zadovoljstvo/nezadovoljstvo. Na
vprašanje je odgovorilo 66 anketirancev. 28 anketirancev (42,4 % anketirancev, ki so
odgovarjali na to vprašanje) je s potekom prenove nezadovoljnih zato, ker je prenova
predolgo trajala oz. je bila prepočasna. Kot vzroke za nezadovoljstvo navajajo še:
- hrup v poznih nočnih urah (navedla 2 anketiranca),
- ni nobene sence in zelenic,
- predraga prenova,
- prenovo so izvajali v zimskem času,
- nekvalitetno izvedena dela,
- že kmalu po celoviti prenovi so sledili številni popravki,
- neekonomična in netransparentna prenova,
- rušenje starega (cesta, kostanji) brez razmisleka o ponovni obnovi le-tega,
- po prenovi občutek »realsocialistične praznine in brezosebnosti Glavnega trga«,
- dodatni stroški, ki bi morali biti vnaprej predvideni, saj je bilo kanalizacijsko in
vodovodno omrežje v zemlji staro več kot 50 let,
- trg deluje hladno, zaprto – preveč modernistično – kot da gre za središče kakega novo
nastajajočega mesta, niti slučajno pa ne deluje kot Glavni trg v osrčju Prlekije,
- trg je prazen, odkar so ga prenovili, nikjer ni sence niti zelenja,
- niso vgrajeni tisti materiali, kot so bili navedeni v ponudbah,
- prejšnja podoba je bila okolju bolj prijazna,
- preveč betona in postavitev elementov, ki ljudem niso prijazno dostopni (npr. kioski),
- površno izvedena prenova oz. dela,
- onemogočen dostop do trga.
Tisti pa, ki so s potekom prenove zadovoljni, navajajo naslednje razloge za svoje
zadovoljstvo:
- dobro so se spopadali s težavami, ko so trgu »razparali trebuh« in so se pokazale
»nepredvidene rane« (navajata 2 anketiranca),
- izključitev rednega prometa po Glavnem trgu,
- podoba mesta deluje bolj urejeno,
- prenova je potekala dokaj hitro in učinkovito, potekala je kot je bilo planirano,
- pridobljena sredstva Evropske unije,
- urejena komunalna infrastruktura (kanalizacija, vodovod),
- osebe, ki so delale na terenu, so delale tudi v težjih vremenskih pogojih,
- držali so se vnaprej določenih dogovorov.
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12. vprašanje: Katera od besed najbolje opiše vaše končno mnenje o prenovljenem
Glavnem trgu, če upoštevate vse faktorje: videz, svoja pričakovanja, prometno
ureditev, dogajanje na trgu itd.?
Zadnje vprašanje ankete podaja neko končno mnenje vprašanih. Odločiti so se morali, kako bi
z eno besedo opisali prenovljeni Glavni trg ob upoštevanju vseh faktorjev, ki so jih ocenjevali
pri ostalih vprašanjih. Če naštete besede niso odražale pravega mnenja vprašanih, so lahko
navedli svoj odgovor.
Anketiranci so največkrat izbrali odgovor prazen (37,1 %), sledi dolgočasen (21,2 %),
povprečen (18,2 %), moderen (13,5 %) in izjemen (4,7 %). 5,3 % anketirancev se je odločilo
za možnost drugo, kjer so oblikovali lasten odgovor. Navajali so:
- prazen, izumrl, dolgočasen, zaprt - nedostopen,
- nefunkcionalen in nevaren za starejše in otroke,
- simpatičen,
- katastrofalen,
- brezoseben,
- »brez duše«,
- neusklajen z okoliškimi zgradbami,
- minimalističen (ne v smislu površine, ampak v smislu elementov na trgu in zelenja),
- prazen in dolgočasen.

Drugo
5,3 %

Dolgočasen
21,2 %

Izjemen
4,7 %

Moderen
13,5 %

Povprečen
18,2 %

Prazen
37,1 %

Grafikon 23: Končno mnenje o prenovljenem Glavnem trgu, N=170 (vir: Anketa, 2009).
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4.5. PRENOVA MIKLOŠIČEVEGA IN STAREGA TRGA TER OSTALIH ULIC
4.5.1. MIKLOŠIČEV TRG
Nekdanji cerkveni trg – danes Miklošičev trg – je najstarejši mestni ambient. Zaradi
neposredne bližine cerkve in kvalitetnih baročnih vhodov ter Florijanove kapele je tudi eden
od kvalitetnejših mestnih prostorov. Je manjših dimenzij in podrejen cerkveni stavbi
(Ureditveni načrt). Na posebej vidni točki pred Florjanovo kapelo stoji kip Franca Miklošiča,
po katerem je trg tudi dobil ime. Kip je leta 1926 izdelal ljubljanski kipar Alojz Vodnik
(Ljutomer, osrčje Prlekije, 2006).
Trg je nepravilne kvadratne oblike. Obdajajo ga enonadstropne hiše. Najstarejša med njimi je
postbaročno župnišče iz leta 1826, ostale pa so iz druge polovice 19. stoletja. Župnijska
cerkev sv. Janeza Krstnika je obdana z ostanki obzidja iz leta 1736. Tako kor marsikatero
drugo cerkev je namreč tudi ljutomersko cerkev nekoč obdajalo obzidje, znotraj katerega se je
nahajalo pokopališče. Danes obzidja ni več (Ljutomer, osrčje Prlekije, 2006).
Župnijski kompleks je v celoti zavarovan kot spomenik. Kot kulturna dediščina pa so
varovani še posamezni objekti na trgu (objekti na hišnih št. 1, 2, 5 in 6) (Ureditveni načrt…,
1992).
V Ureditvenem načrtu predlagajo le manjše posege v smislu vzdrževanja in ohranjanja
objektov ter odprtega prostora. Prometu se na Miklošičevem trgu ne bo mogoče izogniti. Kar
bo ostalo neprometno, je treba ustrezno tlakovati. Zelene površine je treba krajinsko ohranjati
in vzdrževati, stik z ulico pa omejiti oziroma zaščititi s konfini (zaporami pred
nekontroliranim parkiranjem) (Ureditveni načrt…, 1992).
Nekontrolirano parkiranje so že omejili z uvedbo modre cone oziroma t. i. kratkotrajnega
parkiranja. Obnovili so pročelja nekaterih fasad, nekatera pa na prenovo še čakajo. Obnovili
so tudi stopnišče župnišča.
4.5.2. STARI TRG
Stari trg je najstarejši del mesta na pobočju Kamenščaka, kjer je bilo nekoč središče
takratnega mesta. Omenjajo ga že leta 1394 in 1399. Večina stavb na Starem trgu je bila
pritličnih. Leta 1832 jih je prizadel velik požar, ki je večino hiš uničil. Kljub velikokrat
neprimernim prezidavam je trg ohranil precejšnjo spomeniško vrednost in zato spada med
najkvalitetnejše mestne prostore. Skozi stoletja pa je z razvojem Glavnega trga izgubljal
pomen (Ureditveni načrt; Ljutomer, osrčje Prlekije, 2006).
Stari trg je lijakaste oblike. Na osrednji zelenici stoji Anina kapela, ki daje trgu svojevrsten
pečat. Zgrajena je bila leta 1756. Nekajkrat so jo že prenovili, nazadnje leta 1989, ko jo je
poslikal domačin Drago Ficko. V notranjosti kapelice se skriva podoba sv. Ane v templju. Na
zunaj ima kapelica dvokapno opečnato streho in polkrožno zaobljen portal. Na zunanji fasadi
se v slepih nišah skrivajo podobe sv. Florijana, sv. Roka, sv. Trojice in Srca Jezusovega
(Ljutomer, osrčje Prlekije, 2006).
Od stavb, ki obkrožajo južni del trg in so nastale na prelomu 20. stoletja, velja omeniti tisto s
hišno številko 9. Stavba je bila nekoč v lasti žičkega samostana in je s svojo deloma baročno,
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deloma secesijsko fasado ter z ohranjenim križno obokanim baročnim arkadnim hodnikom
najstarejša hiša na Starem trgu (Curk, 1990). Omenjena stavba je poleg stavbe na hišni št. 10
varovana kot spomenik, nekatere stavbe na trgu pa so zaščitene kot kulturna dediščina. Za vse
te objekte velja, da jih je mogoče obnoviti le po spomeniškovarstvenih izhodiščih v primarni
obliki in funkciji (Ureditveni načrt…, 2009).
4.5.3. ULICE
V mestno jedro so vključene še naslednje ulice: Vrazova, Postružnikova in Kerenčičeva ulica,
Ormoška, Prešernova in Ptujska cesta. Objekti, ki so zaščiteni z Odlokom o razglasitvi
kulturnih spomenikov lokalnega pomena v občini Ljutomer oz. so vpisani v register
nepremične kulturne dediščine, so navedeni in opisani v preglednici med prilogami.
 Prešernova cesta
Nastanek Prešernove ceste je neposredno povezan z nastankom Glavnega trga. Umestimo jo
lahko v drugo polovico 19. stoletja, kar nam dokazujejo tudi stavbe, ki so nastale večinoma v
tistem času. Zaradi kvalitetnih arhitektur je Prešernova cesta kakovosten mestni prostor. Za
stavbe, ki se nahajajo ob severni strani ceste, je značilna na cesto pravokotna dolga parcelacija
s pripadajočimi gospodarskimi poslopji in vrtovi. Kot kulturne spomenike in kulturno
dediščino varujejo objekte na hišnih št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 in 16
(Ureditveni načrt…, 1992).
 Ormoška cesta
Ormoška cesta je nastala v istem obdobju kot Glavni trg, in sicer kot njegova vzhodna
vpadnica. Nekoč so na mestih današnjih novogradenj stale pritlične stavbe, na mestu hotela pa
enonadstropna stavba. Danes kot kulturna spomenika (v območju raziskovanja) varujejo le
stavbi na hišnih št. 2 in 4, saj je cesta z gabaritno sicer ustreznimi, oblikovno pa neprimernimi
stavbami izgubila dobršen del spomeniških vrednot (Ureditveni načrt…, 1992).
 Volkmerjeva ulica
Volkmerjeva ulica na vzhodu zaključuje mestno jedro. Nastala je pozneje. Hiša na hišni št. 2
predstavlja tipično poslopje obrobne mestne zazidave. Varujemo jo kot kulturno dediščino.
Moteč element v ulični zazidavi predstavlja hiša s hišno št. 4, saj ne upošteva obulične
pozidave (Ureditveni načrt…, 1992).
 Cesta Ivana Kaučiča
V mestno jedro spadajo samo objekti na hišnih št. 1, 2 in 4. Objekta s hišnima št. 2 in 4 s
pripadajočima parcelama varujejo kot dediščino. Vmesno parcelo med hišnima št. 2 in 4 je
mogoče nadomestno obulično pozidati (Ureditveni načrt…, 1992).
 Vrazova ulica
Vrazova ulica zaključuje mestno jedro na jugu. Nastala je z razširitvijo mesta. Danes poteka
po njej pretežno interni promet, saj je njena namembnost večinoma stanovanjska. Iz Odloka o
razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v občini Ljutomer je razvidno, da je za
kulturni spomenik lokalnega pomena razglašena hiša na Vrazovi 4, register nepremične
kulturne dediščine pa kot zaščitene navaja še stavbe s hišnimi št. 1, 3, 15 in 16. Ostali objekti
so večinoma novejše enodružinske hiše primestnega značaja, ki več ne upoštevajo tipa mestne
zazidave in obdelave (Ureditveni načrt…, 1992).
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 Postružnikova ulica
Postružnikova ulica povezuje Stari in Miklošičev trg. Je novejšega nastanka z izrazito novimi
stavbami z opečnimi fasadami. Arhitektura je neprilagojena poslopjem v starem mestnem
jedru, zato je moteča in nima spomeniških vrednot. Edini objekt kulturne dediščin v ulici je
objekt s hišno št. 14, ki zaključuje karejsko zazidavo (Ureditveni načrt…, 1992).
 Trg Jakoba Babiča
Trg obsega območje nekdanjega pokopališča okoli cerkve, ki je bilo omejeno s pokopališkim
obzidjem. Kot spomenik se varuje celotno območje s cerkvijo in nekdanjo mrliško vežico ter
hišo na hišni št. 1. Objekta kulturne dediščine pa predstavljata hiši s hišnima št. 2 in 3
(Ureditveni načrt…, 1992).
 Kerenčičeva ulica
Kerenčičeva ulica povezuje Miklošičev in Glavni trg. Ima zazidavo iz druge polovice 19. in
začetka 20. stoletja. Kot kulturno dediščino varujejo stavbo s hišno št. 1, kot kulturni
spomenik pa objekt s hišno št. 2 (Ureditveni načrt…, 1992).
 Ulica Jureša Cirila
Ulica je nastala kot povezava med osnovno mestno osjo (Prešernova cesta – Glavni trg –
Ormoška cesta) in Miklošičevim trgom. Ohranjati je treba obstoječo ulično zazidavo. Kot
umetnostni in arhitekturni spomenik sta zaščiteni stavbi na hišnih št. 4 in 6, ki sta del mestne
hiše, kot kulturna dediščina pa je zavarovana še hiša s hišno št. 1 (Ureditveni načrt…, 1992).
 Razlagova ulica
Je ozka obrobna mestna ulica. Povezuje Miklošičev trg s Kajuhovo ulico in predstavlja
pomemben del mestnega jedra. Hiša s hišno št. 5 je zavarovana kot spomenik lokalnega
pomena (Ureditveni načrt…, 1992).
 Kajuhova ulica
Je povezovalna ulica med Prešernovo cesto in Razlagovo ulico. Kot kulturni spomenik je
zavarovana hiša s hišno št. 4 (Ureditveni načrt…, 1992).
 Ptujska cesta
Ptujska ulica na zahodu zaključuje mestno jedro. Hiša s hišno št. 6 je zavarovana kot kulturna
dediščina.
4.5.4. VIZIJA PRENOVE
Urbanistična prenova oz. njena zasnova temelji na ohranjanju obstoječe grajene strukture in
odprtega prostora, na prenovi in vzdrževanju obstoječe grajene strukture in odprtega prostora
ter na novogradnjah, ki so predvidene le kot deli objektov, ki bodisi zaključujejo obstoječo
gradbeno strukturo ali nadomeščajo staro, neustrezno zgradbo. Vsa našteta izhodišča prenove
temeljijo na osnovnih ciljih, in sicer: ohranjanje kulturne dediščine in kontinuitete izgradnje
mestne aglomeracije, humanizacija človekovega okolja, izboljšanje socialne strukture
prebivalstva, povrnitev ustreznih funkcijskih usmeritev, posodobitev prometne infrastrukture,
ureditev javnih in zelenih prostorov, celostna prenova stavb s sodelovanjem lokalnega
prebivalstva in mestne oblasti ter oživitev mestnega jedra.
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Dolgoročno gledano naj bi Ljutomer še naprej ohranjal funkcijo občinskega središča. Kot
občinsko središče naj bi doživel najmočnejši razvoj, prevzel naj bi tudi največ urbanizacijskih
tokov v občini. Slednje bo seveda odvisno od možnosti zaposlovanja ter razvitosti funkcij in
stanovanjskega fonda. Z urejeno grajeno strukturo, odprtim prostorom, prometno ureditvijo in
primerno namembnostjo objektov naj bi ohranili oziroma dosegli pestrejšo, raznovrstnejšo in
bogatejšo socialno-demografsko sliko.
4.5.4.1. GRAJENA STRUKTURA
Grajena struktura je izraz za grajeni del mesta in določa njegove urbanistično arhitektonske
značilnosti, kot so homogenost celote, heterogenost notranjosti, hierarhičnost in simbolna
strukturiranost posameznih elementov. Če primerjamo mestno jedro z novimi naselji, kjer
prevladujejo kvantitativni parametri, ugotovimo, da so za mestno jedro značilni kvalitativni
elementi. Ti so simbolnega pomena za širše območje, zato prenova grajene strukture ne sme
in ne more biti omejena zgolj na vidik varstva kulturne dediščine.
Homogen urbani razvoj mesta Ljutomer so prekinile novogradnje v bližini oziroma v
nadaljevanju obstoječe historične strukture. Velik del mestnega jedra Ljutomera je zaradi tega
spremenjen v nasprotju z značilno grajeno strukturo in v nasprotju z razumevanjem pojma
prenove. Med leti 1988 in 1990 je bila izdelana študija členjenosti odprtega mestnega prostora
in arhitekture v mestnem jedru Ljutomer. Študijo so izdelale različne skupine s Fakultete za
arhitekturo, in sicer v sklopu terenske topografije. V sklopu študije so obravnavali vprašanje
vloge oblikovanega mestnega prostora oz. posameznih stavb v odnosu do prostora. Osnovno
izhodišče je bilo, da naj načrt prenove mestnega jedra Ljutomera zagotovi ohranitev in
obnovo specifične identitete tega dela mesta. Študija še danes predstavlja strokovno osnovo in
smernice za usmerjanje prenove na posameznih objektih znotraj prostorskih sklopov
mestnega jedra Ljutomera (cest, ulic, trgov).
Pri obnovi objektov kulturne dediščine in kulturnih spomenikov je treba upoštevati
spomeniškovarstvene smernice. V okviru zakonskih pristojnosti je Zavod za varstvo kulturne
dediščine, območna enota Maribor, dolžan podati usmeritve za posege na objektih in
območjih kulturnih spomenikov. Če gre za večje posege, ki bi lahko poslabšali stanje
dominantne lege spomenikov v prostoru, se lahko vplivno območje tudi poveča. V teh
primerih je treba v študijah presoje vplivov na okolje upoštevati tudi kulturno dediščino. V
primeru celovite prenove kulturnih spomenikov je potrebna izdelava konservatorskega
programa oz. konservatorsko restavratorskega projekta. V preostalem prostoru, ki ga ne
obravnavamo kot kulturno dediščino ali spomenik, pa je treba upoštevati tipično arhitekturo
lokalnega okolja. Pri tem je treba poudariti, da tipična arhitektura ni tista, ki je nastala v času
po 70. letih prejšnjega stoletja, temveč arhitektura, ki je nastala pred tem časom. Novogradnje
morajo upoštevati tudi gabarite sosednjih stavb. Ker je mestno jedro pretežno izgrajeno
območje, so novogradnje možne na tistih lokacijah, kjer se nahajajo neustrezni objekti (v
smislu gabarita, arhitekture) in tam, kjer so predvideni le deli objektov za zapolnjevanje
grajene strukture v smislu kontinuitete izgradnje mestnega tlorisa. Te posamezne »plombe«
bodo zgostile mestno tkivo ter omogočile večjo gostoto prebivalcev. Tudi fasade, ki so v
nekaterih primerih v kritičnem stanju, so predmet prenove. Pomembno je, da ohranjajo
arhitekturne značilnosti objektov v Ljutomeru. Prenova predvideva tudi rekonstrukcije in
adaptacije obstoječega stavbnega fonda, v katerem se bo še naprej združevala stanovanjska in
poslovna dejavnost (Ureditveni načrt…, 1992).
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Poseben problem prenove grajenega prostora pa predstavlja lastništvo stavb in stanovanj, ki
nemalokrat zavira prenovo. Ta problem je pereč zlasti v večlastniških objektih z razdrobljeno
lastniško strukturo. V teh objektih je tudi stopnja skupne odgovornosti za vzdrževanje stavbe
pogosto nizka.
Če se spomnimo še na analizo stanovanj v ljutomerskem mestnem jedru, smo ugotovili, da na
območju mestnega jedra prevladujejo predvsem manjša stanovanja (dvosobna in manj).
Starostna struktura prebivalcev v njih je neugodna (indeks staranja je 74,1). Potencial v
mestni prenovi predstavljajo nenaseljena stanovanja, ki jih je na obravnavanem območju 11 %
(40 stanovanj). Nenaseljena stanovanja so že dlje časa opuščena, ker se je lastnik izselil in
stanovanja ni dal v najem ali pa je lastnik umrl, dediči pa stanovanja prav tako niso dali v
najem oziroma ga ne uporabljajo za počitek in rekreacijo (Statistični urad…, 2009b). Za ta
stanovanja bi bilo treba izdelati analizo, s katero bi ugotovili v kakšnem stanju so in zakaj
sploh so nenaseljena. Občina bi morala (čeprav gre za zasebno lastnino) poiskati mehanizme,
s katerimi bi spodbujala lastnike teh stanovanj, da jih oddajo najemnikom. Najemniki bi
skrbeli za stanovanjski fond in ga obnavljali. Stroški za vzdrževanje bi se znižali, stavbe in
stanovanja pa bi rešili pred počasnim propadanjem.
4.5.4.2. ODPRTI PROSTOR
Odprti prostor je tisti prostor, ki je nepozidan in ima svojo funkcijo. To je gozdni, ruralni in
nepozidani urbani prostor oz. odprti urbani prostor. Odprti prostor znotraj urbanega ambienta
predstavlja vse tiste površine, ki funkcionalno dopolnjujejo mesto kot celoto in posamezne
objekte, ter je vedno namensko določen in oblikovan prostor. Odprti prostor predstavlja stik
med mestom, stanovanjem in delovnim okoljem. Ima značaj prehodnosti. Zahteva po
urejenem odprtem prostoru je postala poleg kvalitete stanovanj zelo pomembna. Danes
kritično analiziramo izgrajena območja, ki so plod hitrega razvoja mest in naselij po drugi
svetovni vojni. Začeli smo se zanimati za kakovost odprtega prostora, planiranje le-tega pa je
postalo nepogrešljiv in sestavni del planskih in urbanističnih dokumentov.
Nepozidane površine so sestavni del urbane strukture in predstavljajo nasprotni pol grajeni
strukturi. Hkrati so te medsebojno tesno povezane, saj so spremembe in posegi v grajeno
strukturo vplivali tudi na spremembe nepozidanih površin. Te so bile nemalokrat obravnavane
kot še proste površine za pozidavo. Zato mora biti kakršen koli poseg v nepozidane površine
obravnavan enako skrbno kot poseg v grajeno strukturo. Nepozidane površine v mestih
predstavljajo ulice, ceste, pešpoti, trge, parkirne površine, dvorišča, večje urejene površine
(dvorišča), ploščadi, gostinske terase. Njihovo prenovo je treba obravnavati hkrati s prenovo
objektov.
Nepozidane površine v mestnem jedru Ljutomera zaznamuje propadanje, zanemarjenost, na
dvoriščih so vidne številne (verjetno) črne gradnje lop in garaž. Pomemben del nepozidanega
prostora v mestih so tudi zelene površine. V preteklosti so bili ti »zeleni prostori« mesta
dosegljivi le manjšemu številu privilegiranih družbenih plasti. Mesta so bila namreč strnjena,
zelene površine pa so bile eksistenčnega pomena in jih je bilo veliko zlasti v neposredni
bližini mesta. V starorimskem cesarstvu so bili vrtovi izključno last bogatih posameznikov.
Naša srednjeveška mesta so bila premajhna za večje zelen površine. Te so bile zato zunaj
mestnega obzidja, namenjena za javna zbiranja in sejme. Z izjemo posameznih dreves na
cerkvenih dvoriščih ali mestnih trgih zelenja v srednjeveških mestih ni bilo. Zelenje postane
sestavni del mesta šele v obdobju fevdalizma, ko je oblast prevzelo fevdalno plemstvo. Ob
gradovih in palačah so nastajali parki, namenjeni le plemstvu, občasno pa so bili odprti
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javnosti kot izraz prestiža. Konec 19. stoletja so zelene površine predstavljale protiutež
razvijajoči se industriji. Pomemben korak pri ustvarjanju odprtega prostora je bil nastanek
parkov. Po prvi svetovni vojni se je pojavil koncept vrtnega mesta: zelene površine so postale
izraz socialnega statusa družbe in posameznika. Po drugi svetovni vojni so poskušali vpeljati
zelene »kline« čim bliže stanovanjskim soseskam (po namembnosti rekreacijsko-športne
površine). V današnjem času so zelene površine pomemben del ekologije, saj ima rastlinski
pokrov pomembno biofizikalno funkcijo, vpliva pa tudi na mikroklimo prostora. Nekatere
rastline delno preprečujejo širjenje hrupa (Ureditveni načrt…, 1992).
V mestnem jedru Ljutomer ni večjih zelenih površin. Zelenje predstavljajo vrtovi, ki so že na
obrobju historičnega jedra, in zelene površine ob vodotoku. Pred celostno prenovo Glavnega
trga je bil tudi trg videti kot parkovno urejena površina, ki je nastala nenačrtno in ni
predstavljala identitete trga ali mesta. Danes smo po končani prenovi prešli v drugo skrajnost,
saj zelenje predstavljajo le redka na novo zasajena drevesa in okrasni cvetlični lonci. Glede na
rezultate opravljene ankete vidimo, da podobno ugotavljajo tudi lokalni prebivalci.
Pomembno je torej, da se ohranjajo in vzdržujejo preostale zelene površine v mestnem jedru.
Ob prenovi objekta pa je treba načrtovati tudi prenovo vrta in dvorišča. Razne lope, garaže in
barake, ki so nastale nekontrolirano, je treba odstraniti ali prenoviti v sekundaren objekt.
Priporoča se postavitev vrtnih ut, senčnic in pergole ter smiselna oblikovanost vrtov, ki naj
bodo okrasni ali zelenjavni. Posebno pozornost terjajo tudi ograje in zidovi, ki morajo biti
prav tako primerno oblikovani (Ureditveni načrt…, 1992).
4.5.4.3. PROMETNA UREDITEV
Tranzitni promet se odvija po robnih ulicah, in sicer po Ulici Rajh Nade in Ulici Slavka
Osterca, delno pa tudi iz smeri Ptujske ceste, od koder se razprši po mestu. Problem prometa
iz ptujske smeri predstavljajo ozke ulice (Kajuhova, Miklošičev trg, Ulica Jureša Cirila).
Promet skozi Glavni trg so omejili, uredili so umirjeni promet in možnost parkiranja za
določen čas. Nekoč je potekala glavna vpadnica ravno čez Glavni trg, ki ga je sekala po
diagonali. Parkirne površine v mestnem jedru so uredili z uvedbo modre cone, ki dovoljuje le
kratkoročno parkiranje. Večje parkirišče je urejeno med tržnico in avtobusno postajo. Prenova
predvideva modernizacijo oz. rekonstrukcijo in vzdrževanje obstoječih prometnih površin. Za
večje posege v prometno ureditev pa bo potrebna izdelava študije prometa Ljutomera, ki bo
podala natančnejšo analizo stanja in predloge strokovnih rešitev. Vsekakor bo treba omejiti
dnevne migracije in tranzit v tem delu mesta.
4.5.4.4. NAMEMBNOST OBJEKTOV
Varovanje mestnega jedra kot kulturno zgodovinskega elementa je neposredno odvisno od
primerne namembnosti objektov. Možne dejavnosti v mestnem jedru so odraz različnih
kriterijev, ki so povezani s posebnostjo mestnega jedra, z njegovim položajem in pomenom v
širšem kontekstu mesta in občine. Ker predstavlja mestno jedro središče družbenega in
družabnega življenja in ker je struktura nekaterih obstoječih dejavnosti neprimerna glede na
zgoraj naštete kriterije, je treba izključiti neprimerne dejavnosti iz jedra mesta, izboljšati
strukturo oskrbno-storitvenih dejavnosti in razvijati kulturne dejavnosti. Pri načrtovanju in
razporeditvi dejavnosti je treba upoštevati značaj dejavnosti ter značaj posameznih stavb in
ambientov (Ureditveni načrt…, 1992). Definiranje namembnosti kot nujnega vidika prenove
je zelo težavno, saj je proces prenove mestnega jedra dolgoročen projekt, hkrati pa se sčasoma
spreminjajo tudi potrebe po različnih dejavnostih.
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5. MOŽNOSTI ZA REVITALIZACIJO MESTNEGA JEDRA
LJUTOMERA
Revitalizacija, reurbanizacija, oživljanje in še kakšen izraz danes označuje reševanje
problema zamiranja starih mestnih jeder. Ta problem je v svetu že dolgo znan, saj je
zamiranje mestnih središč in selitev mestnih funkcij na mestno obrobje problem globalnih
razsežnosti. Zaradi razširjenosti in aktualnosti pojava se je pojavilo tudi veliko različnih
definicij revitalizacije. Rebernik (2008) v svoji knjigi Urbana geografija piše o urbani
revitalizaciji. Navaja, da urbana revitalizacija obsega tako fizično kot tudi ekonomsko in
socialno prenovo posameznih delov mesta. Revitalizacija degradiranih urbanih območij ima
številne prednosti, kot so zmanjševanje potreb po novih urbaniziranih površinah ter
upočasnjevanje širitve urbanih območij in pojava razpršene poselitve – »urban sprawl«.
Pozitivne lastnosti revitalizacije so tudi v zgoščevanju mesta, v spodbujanju uporabe javnega
prometa, v izboljševanju kakovosti bivalnega okolja in nenazadnje tudi v reševanju socialnih
problemov v mestih. Poznamo različne ukrepe urbane revitalizacije: fizično prenovo stavb in
infrastrukture, spodbujanje gospodarstva, ukrepe socialne politike in okoljsko sanacijo
(Rebernik, 2008).
Številna mesta so se že uspešno spoprijela z urbano revitalizacijo. Programe za oživitev
mestnega jedra so že izvajali:
 v mestih, ki so doživela gospodarsko recesijo (Glasgow, Liverpool),
 v mestih, ki so izgubila konkurenčnost (Dortmund, Liège),
 v mestih, katerih stara mestna središča propadajo (Lizbona, Benetke) (Rebernik, 2008,
str. 241).
Mesto Ljutomer po teh opredelitvah spada pod tretjo alinejo. Zato moramo začeti razmišljati o
ponovni vzpostavitvi že obstoječih vrednosti ter o odkrivanju potencialnih lokacijskih,
societalnih, ambientalnih in simbolnih prednosti. Skupinam in posameznikom je treba
omogočiti različne oblike individualnosti v prostoru ter smiselno povezati posameznika,
družbeno dinamiko in grajene strukture. Občina Ljutomer je želela s prenovo Glavnega trga
poudariti kulturno in zgodovinsko pomembnost centra kraja. Marsikdo ne ve, da je bil že pred
prenovo pod drevesom na Glavnem trgu postavljen spomenik Jurešu Cirilu - Maksu, vojnemu
heroju NOB. To je bil zagotovo eden od simbolnih pomenov mestnega jedra, ki ga je danes
zamenjal spomenik vsem padlim borcem. Ker ima prav posebno veljavo, ne smemo dovoliti,
da ostane zgolj delo umetnosti, temveč mora biti zares namenjen ljudem, ki so se zavzemali
za svobodno Slovenijo, saj je bila zamisel o slovenski svobodi v Ljutomeru zmeraj
pomembna. Mestno jedro pa ima še en simbol, ki ga ne smemo zanemariti – kip Brezmadežne
Marije, ki ga obiskovalec ne bi smel spregledati. Tudi pomen tega spomenika je mnogim
neznan: na tem mestu je nekoč stal sramotilni steber s kletko za prestopnike, ki so jih na ta
način izpostavili zasmehovanju mimoidočih (Ljutomer, osrčje Prlekije, 2006). To kaže, da je
Ljutomer nastal v času, ko je bilo javno zasramovanje še nekaj povsem običajnega. Simbolni
pomen teh spomenikov in celotnega mestnega jedra pa se ne more izraziti sam po sebi –
pomembno vlogo pri tem ima zagotovo občina, ki mora v sodelovanju z lokalnimi
organizacijami, kot so Lokalna turistična organizacija Prlekija, knjižnica, muzej, galerija ter
druge mladinske in kulturne organizacije, poskrbeti za še več aktivnosti, ki bodo
»poveličevale« vrednost kraja. Lokalne šole bi lahko zgodovinsko in kulturno vrednost
prikazovale učencem že v šolah in s tem v veliki meri pripomogle k vzpostavitvi kolektivne
zavesti in ponosa, ki se razvijata ravno v tem življenjskem obdobju, ko je človek najbolj
dovzeten za zunanje vplive.
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Bistvenega pomena za oživitev mestnega jedra bodo vsebine, ki bodo pritegnile širši krog
prebivalcev in obiskovalcev. V anketi jih je veliko izrazilo željo, da bi bilo takih dogodkov
več in da bi bili bolj pestri, tudi kulturno obarvani. Pojavili so se tudi predlogi o več koncertih
na prostem in o raznoliki vsebini prireditev (Anketa, 2009).
Nekatere zamisli za oživitev starega mestnega jedra je posredovala tudi javna služba 6 . Zamisli
so plod Srečka Pavličiča, ki ugotavlja, da je s prenovo napočil čas za ideje in predloge o tem,
kako oživiti mestno jedro. Večina predlaganih aktivnosti ima za Ljutomer simbolno vrednost.
Na področju muzejske dejavnosti je pripravil pet vsebin in aktivnosti, ki bi razširile delovanje
muzeja iz Mestne hiše na trg pred njo. Zamislil si je aktivnosti, kot so:
 Razstavni paviljonček: v paviljončku bi bilo mogoče razstavljati eksponate obstoječih
muzejskih zbirk in gostujočih projektov. Javnost bi si lahko vsebine ogledala,
pridobila informacije in tako vzpostavila neposredni stik z muzejem. V času
Grossmannovega filmskega festivala bi lahko v paviljončku »uradoval« odvetnik
Grossmann, ki bi predvajal svoje filme. Podobne vsebine bi lahko prilagodili tudi
ostalim dogodkom.
 Obrtna delavnica: ker je Ljutomer trg malih obrtnikov, bi lahko obiskovalcem v
turistični sezoni pokazali, kako se določena obrt izvaja. Nastopili bi lončar, kovač,
mizar itd. Na koncu bi obiskovalcem ponudili možnost nakupa spominkov.
 Potujoči »kramar«: po trgu bi se ob določenih dnevih in urah lahko sprehodil potujoči
kramar, ki bi poleg priložnostnih prodajnih izdelkov lahko delil še občinski časopis in
kramljal z ljudmi o svežih novicah.
 Dogodki ob obletnicah: Glavni trg je odlična lokacija za zaključne prireditve, saj
mesto redno obeležuje obletnice pomembnih dogodkov, kot je npr. obletnica prvega
slovenskega tabora. Na teh dogodkih bi lahko možakar v obleki iz določenega obdobja
bral vabilo na prvi slovenski tabor in delil letake.
 Sprehod pod parazolom: bi lahko bil trajna turistična ali zgolj animacijska ponudba, ki
bi zadovoljevala potrebe bolj zahtevnih gostov. Ustrezno usposobljeni vodič bi
obiskovalce opremil s cilindri, parazoli, torbami ipd. in jih nato popeljal od
znamenitosti do znamenitosti po mestnem središču (Dreven, 2008).
Kot vidimo poskušajo s temi aktivnostmi prikazati Ljutomer kot zgodovinsko mesto.
Zamišljene so tako, da se obiskovalec kar naenkrat znajde v zgodovinskem Ljutomeru, ki je
drugačen od današnjega. Podobno si je javna služba zamislila vlogo knjižnične dejavnosti pri
oživitvi mestnega jedra, in sicer z naslednjimi aktivnostmi:
 V »nekdanji« čitalnici: na primerno urejenem prostoru na trgu bi lahko bili na voljo
časopisi za branje in prodajno promocijsko gradivo (npr. razglednice, prospekti,
glasila, fotokopije…). Obiskovalec bi se ob tem vrnil v čas čitalništva in taborov.
»Nekdanja« čitalnica bi bila tudi kraj za pogovore o Ljutomeru, o Prlekiji in ljudeh,
saj bi tu svoj prostor našlo knjižnično domoznanstvo, ki bi na enem mestu nudilo vse
podatke o Prlekiji.
 »Lotmerška« bukvarna: ta zamisel je podobna prejšnji, vendar brez animacij ter le z
možnostjo spoznavanja domoznanstva in nakupa tovrstnega gradiva. »Lotmerška«
bukvarna bi bila nekakšna naslednica stare trške tradicije tiskarstva in knjigarništva
(Dreven, 2008).

6

Javna služba obsega dejavnosti knjižničarstva, muzeja in galerije. Svoje programe izvaja neposredno v
mestnem jedru in se tako posredno ali neposredno vključuje v življenje mestnega jedra, še posebej Glavnega
trga.
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Za galerijsko dejavnost, ki je tudi del javne službe, predlaga Pavličič (2008) aktivnosti kot sta:
 Vaš portret: fotograf bi fotografiral zainteresirane obiskovalce s primernim ozadje in
opremo (oblačila, različni rekviziti) ali pa izrisal njihov portret v duhu spomina na prvi
slovenski film v Ljutomeru.
 Prodajna galerija: nekje na trgu bi se prodajala dela lokalnih umetnikov (slike, grafike,
skulpture, nakit). Hkrati bi obiskovalcem nudili možnost sočasnega ustvarjanja
(Dreven, 2008).
S programi javne službe pa lahko povežemo še glasbeno in etnološko dejavnost. Predlogi
aktivnost so naslednji:
 Pihalna godba: pihalne godbe so med Slovenci že tradicionalne, zato bi lahko v letnem
paviljončku nudili obiskovalcem možnost občasnega (npr. nedeljskega) muziciranja na
prostem. Ob tem je treba upoštevati sezonsko ustreznost in čas izvajanja navedene
aktivnosti.
 Muziciranje na prostem: na določenem mestu bi se lahko zbirali glasbeniki in po svoji
volji muzicirali zase, pa tudi za javnost. Podobno priložnost bi lahko dobili poulični
pantomimiki, zabavljači, animatorji otrok.
 Pod klopotcem: je možnost, ki lahko obogati ostalo ponudbo in je značilna le za okolje
Prlekije. Aktivnost bi obsegala vsakoletno izdelovanje in postavljanje klopotca ter
splošno rajanje pod njim (Dreven, 2008).
Omeniti moram tudi aktivnosti, ki so si jih zamislili pri Lokalni turistični organizaciji Prlekija
Ljutomer (v nadaljevanju LTO). Podobno kot javna služba so si tudi oni zamislili dejavnosti,
ki bi bile razporejene čez celo leto. Že vrsto let se februarja na Glavnem trgu odvija
pustovanje. Odkar ima Glavni trg novo podobo, so in bodo tudi dejavnosti, povezane s
pustovanjem, veliko bolj koordinirane in razporejene. Za naslednje mesece LTO predlaga
različne koncerte. Marca razmišljajo o Koncertu pomladi, maja o Koncertu za Evropo, julija o
Poletnem koncertu (Dreven, 2008). Zadnji počitniški mesec je že tradicionalno namenjen
Prleškemu sejmu. Mesto dobi takrat čisto drugačno podobo, ki je marsikje že pozabljena. V
mesecu avgustu se že od leta 2005 odvija tudi Grossmannov festival vina in filma, jesenski
meseci pa so posvečeni trgatvi in pridelavi vina. Vrhunec vsekakor predstavlja martinovanje,
ki se že vrsto let odvija na Glavnem trgu. V decembru se lahko Ljutomerčani in ostali
obiskovalci sprehodijo čez božični bazar, ki ga posebej za otroke spremljata Božiček in
Dedek Mraz. Organizirano je tudi silvestrovanje. LTO med letom predlaga (nekatere že tudi
izvaja) še dodatne aktivnosti, kot je celoletna kmečka tržnica, na kateri bi lahko ljudje kupili
pristne kmečke izdelke. Za otroke so si zamislili različne otroške delavnice in ulična
gledališče, za malo starejše pa koncerte klasične glasbe in festival zborovske glasbe (Dreven,
2008).
Aktivnosti javne službe in Lokalne turistične organizacije Prlekija Ljutomer se med sabo
odlično dopolnjujejo. Javna služba poskuša na prefinjen in privlačen način predstaviti
zgodovinski pomen Ljutomera in hkrati ustvariti kolektivno zavest ljudi o svojem kraju.
Nasprotno pa LTO pripravlja aktivnosti, ki so v koraku z današnjim časom. Vidimo torej, da
zgodovina in sedanjost z roko v roki zreta v prihodnost, ključen element tega povezovanja pa
je in bo ostala občina. Če občina ne bo ponudila pomoči pri realizaciji programov, bodo
naštete zamisli propadle. Propadle bodo zato, ker so bili z dosedanjo prenovo ljudem odvzeti
nekateri ključni elementi (npr. pošta), ki bi zagotovo olajšali vračanje življenja v mestno
središče, sploh pa na Glavni trg, ki predstavlja ožji in najbolj ranljivi del mestnega središča.
Upajmo torej, da občina ne bo opazovala križem rok, temveč bo aktivno sodelovala tudi pri
vsebinski prenovi mesta, saj si lahko le tako obetamo uspeh.
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6. ZAKLJUČEK
Mesto z mestnim jedrom je odraz zgodovinskih dogodkov in sedanjega dogajanja. Vsako
zgodovinsko obdobje je na razvoj in videz mesta vplivalo drugače. V srednjem veku so se v
središču mesta nahajale zgradbe bogatih meščanov, trgovine in obrtne delavnice. V 19.
stoletju pride do ločitve bivanjskih in proizvodnih stavb. Kapitalistično mesto pa z razvojem
prometa začne pomikati mestno jedro k železniškim postajam. Tudi Ljutomer je morfološko
jasno členjen v sklenjene prostorske enote, ki so si med sabo različne po času nastanka. Jedro
predstavlja srednjeveška trška zazidava. Posebna vrednota mestnega jedra so trgi, ki so med
sabo v hierarhičnem razmerju.
Z gospodarskim razvojem so postala mestna jedra središča potrošništva, s čimer so izgubila
svoj humani in estetski značaj. V splošnem je za mestna jedra znano, da število prebivalcev v
njih upada in se stara. O gibanju prebivalstva mestnega jedra Ljutomera lahko sklepamo le
posredno iz podatkov za naselje Ljutomer, saj nam je Statistični urad RS lahko posredoval
podatke le za leto 2002. Te podatke moramo obravnavati kritično, saj je lahko dejansko stanje
v mestnem jedru čisto drugačno. Za naselje Ljutomer velja, da je prebivalstvo do leta 1991
naraščalo, med leti 1991 in 2002 pa upadlo. Po popisu iz leta 2002 spada prebivalstvo
ljutomerskega mestnega jedra v kategorijo zelo starega prebivalstva. Delež prebivalstva,
starega 15 ali več let in z vsaj srednješolsko izobrazbo, v naselju narašča. Rebernik (1996)
ugotavlja, da je za ljutomersko mestno jedro značilna relativno neugodna socioekonomska
struktura prebivalstva, izražena v nizkih dohodkih in slabi izobrazbeni strukturi. Ob
analiziranju funkcijske zgradbe mestnega jedra smo s kartiranjem ugotovili, da se je med leti
1990 in 2009 povečalo število objektov z mešano dejavnostjo. Pozitivna je tudi prevlada
objektov s stanovanjsko dejavnostjo nad objekti z nestanovanjsko dejavnostjo. Stanovanja so
večinoma v zasebni lasti fizičnih oseb. Spreminjanje funkcij v mestnem jedru pa ni bilo vedno
načrtovano. Veliko sprememb je posledica spontanega, nenačrtovanega razvoja, ki je vplival
tudi na spremembe elementov grajene strukture prostora in nove odnose med njimi. V zanosu
novogradenj smo velikokrat pozabili na že zgrajeno dediščino, ki smo jo brez pomislekov
uničevali in rušili. Zavest o prenovi mestnega jedra v Ljutomeru je tako prišla zadnji trenutek.
Prenova se sicer na področju urejanja mest pojavlja že kar nekaj časa. Obstajajo različne
definicije pojma, ki so prevečkrat tudi napačno rabljene. Pojem prenove je lahko uporabljen
glede na obseg različnih enot. Prenova mesta je stalni proces, ki varuje, vzdržuje in izboljšuje
urbanistično, komunalno, gradbeno, tehnično, arhitekturno, socialno in ekonomsko stanje
mest. Cilj prenove starega mestnega jedra Ljutomera je, da se omogoči najvišja kvaliteta
bivanja, da se ohranja kulturna dediščina in kontinuiteta izgradnje urbane aglomeracije ter da
postane mestno jedro spet središče mesta. Analiza objektov v mestnem jedru je pokazala, da
je od nekdanje arhitekturne dediščine ostalo nekaj pomembnih spomenikov, ostala je
prostorska zasnova mesta in veliko stavb, ki so ohranile dovolj značilnosti, da skupaj s
spomeniki tvorijo značilne celote. Skrb za stavbno dediščino je postala ena od prioritetnih
meril (nikakor pa ne edino) za prihodnje posege.
Strokovne podlage za izvajanje prenove predstavljajo Odlok o ureditvenem načrtu starega
mestnega jedra Ljutomer in Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih
spomenikov na območju občine Ljutomer oz. novejši Odlok o razglasitvi kulturnih
spomenikov lokalnega pomena v občini Ljutomer. V letih 1988-89 so se pojavili prvi predlogi
oz. programske, arhitektonske in urbanistične smernice za nadaljnji razvoj ljutomerskega
mestnega jedra. Predložene študijske rešitve so bile izdelane pod vodstvom prof. dr. Stanka
Kristla in prof. dr. Petra Fistra. Leta 1996 je bila izdana knjiga z naslovom Varstvo in
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usmerjanje oblikovne podobe slovenskim mest avtorja dr. Andreja Pogačnika. Publikacija
prav tako navaja nekatere smernice za posege v urbanistično strukturo in podobo mesta
Ljutomer in njegovega mestnega jedra.
Ljutomer se je s prenovo mestnega jedra delno že spoprijel s prenovo Glavnega trga, ki je
dobil popolnoma novo podobo. Kako so občani zadovoljni z opravljenim delom, smo
raziskali z anketnim vprašalnikom. »Povprečen« občan Ljutomera meni:
 da je bil trg prej lepši in da je imel glede prenove višja pričakovanja,
 da bi v novo podobo Glavnega trga dodal več zelenja in izbral druge materiale,
 da se s trenutno prometno ureditvijo (»mirujoči promet«) skozi trg strinja,
 da trenutna prometna ureditev neugodno vpliva na poslovanje in obisk trgovin,
gostinskih in drugih lokalov na Glavnem trgu,
 da prometni režim na njegovo odločitev o obisku trgovin in drugih storitev na trgu ne
vpliva nikoli,
 da si želi več dogajanja na trgu,
 da se organiziranih dogodkov na trgu udeležuje,
 da poteka prenove ni spremljal in
 da končno mnenje o prenovljenem Glavnem trgu povezuje s pridevnikom prazen.
Prenova preostalega dela mestnega jedra temelji na naslednjih osnovnih ciljih: ohranjanju
kulturne dediščine in kontinuitete izgradnje mestne aglomeracije, izboljšanju socialne
strukture prebivalstva, povrnitvi ustreznih funkcijskih usmeritev, posodobitvi prometne
infrastrukture, ureditvi javnih in zelenih prostorov, revitalizaciji mestnega jedra ter celostni
prenovi stavb s sodelovanjem lokalnega prebivalstva in mestne oblasti. Pomembno je, da se
ohranjajo arhitekturne značilnosti objektov v Ljutomeru.
Nepozidane površine v ljutomerskem mestnem jedru so v slabem stanju. Označuje jih
propadanje in zanemarjenost, na dvoriščih pa so številne (najverjetneje) na črno zgrajene lope,
garaže in pomožni objekti. Kakršenkoli poseg v nepozidane površine mora biti obravnavan
enako skrbno kot poseg v grajeno strukturo. Prenovo je treba načrtovati hkrati s prenovo
objektov. Prenova prometnih površin predvideva le modernizacijo oz. rekonstrukcijo in
vzdrževanje obstoječih prometnih površin. Za večje posege v prometno ureditev pa bo
potrebna natančnejša študija z analizo stanja in s predlogi strokovnih rešitev. Možne
dejavnosti v mestnem jedru so odraz različnih kriterijev, ki so povezani predvsem s položajem
in pomenom mestnega jedra v širšem kontekstu mesta in občine. Definiranje namembnosti kot
nujnega vidika prenove je zato zelo težko, saj je proces prenove mestnega jedra dolgoročen
projekt, hkrati pa se sčasoma spreminjajo tudi potrebe po različnih dejavnostih.
Možnosti za revitalizacijo ljutomerskega mestnega jedra je veliko. Javna služba in lokalna
turistična organizacija sta oblikovali ideje za oživitev mestnega jedra. Srečko Pavličič je v
imenu javne službe podal naslednje ideje za: razstavni paviljonček in obrtno delavnico, za
potujočega »kramarja« in dogodke ob obletnicah, za sprehod pod parazolom in oblikovanje
čitalnice, za »Lotmerško« bukvarno in fotografiranje osebnih portretov, za ustanovitev
prodajne galerije, pihalne godbe in muziciranje na prostem ter izdelovanje in postavljanje
klopotca. Lokalna turistična agencija si je zamislila dejavnosti, ki bi potekale celo leto (npr.
celoletna kmečka tržnica, različni koncerti, različne otroške delavnice). Aktivnosti javne
službe in lokalne turistične organizacije se med seboj odlično dopolnjujejo, vse pa terjajo
pomoč občine pri realizaciji omenjenih programov. Upajmo torej, da bo občina sodelovala
tudi pri vsebinski prenovi mesta.
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7. SUMMARY
Cities and city centers reflect both historical events and current developments. Every historic
period inevitably affects the development and brings about change to any city. The medieval
period left cities with lavish town villas, shops and artisanal workshops. The 19th century
brought about the separation of residential and production facilities. In the capitalist era,
railway stations became strategic centers of urban settlements. This metamorphosis is also
visible in Ljutomer where individual units reflect the time of their creation. The centre of
Ljutomer covers the medieval market town surfaces, with clearly hierarchic town squares
adding to the image of the place.
With economic development, city centers attracted consumerism, which interfered with their
humane and aesthetic features. Today, most city centers face a decrease in population, with
prevalence of older residents. The trends in the population structure of Ljutomer's town centre
can only be indirectly estimated based on statistical data relating to Ljutomer as a whole; the
Statistical Office of the Republic of Slovenia could only provide data for the town centre for
the year 2002. Available data must therefore be treated with caution as the situation in the
town centre may differ significantly. This data shows that population in Ljutomer grew until
1991 and then declined between 1991 and 2001. According to the 2002 census, population in
Ljutomer town centre is very old. The share of population aged 15 or more with high school
education or higher is rising in Ljutomer as a whole. As for the town centre, Rebernik (1996)
found the population structure relatively unbeneficial in socio-economic terms, i. e. in terms
of income and education levels. Analyses of the intended use of buildings in the town centre
via mapping reveals an increase of buildings with mixed functions between 1990 and 2009.
Another positive feature is the prevalence of residential buildings over non-residential
facilities. But the shift in functions of any town centre is not always intentional and planned.
Many changes occur through spontaneous and unplanned development. Enthusiasm over new
buildings often prevailed over care for existing heritage, which was then recklessly ruined. In
light of this, the call for renewal of Ljutomer town centre came just in time.
Renewal is in fact not a new notion in the field of urban planning. Definitions of the term vary
and far too often the term has been exploited for all the wrong reasons. Urban renewal is a
continuous process aimed at protecting, preserving and improving urban, infrastructural,
architectural, social and economic characteristics of a city. Renewal of Ljutomer's old city
centre is intended to raise the quality of living, preserve cultural heritage and ensure
continuous urban development whilst restoring the vital role of the town centre. The analysis
of existing buildings in the town centre shows that some important built monuments have
been successfully preserved as part of the town's architectural legacy. Furthermore, the spatial
outline of the town is left intact and buildings preserved typical features to form typical units
around key monuments. Respect for architectural heritage has become one of the key criteria
in any future activities affecting the physical environment.
Expert groundwork for the renewal was provided for in the Ordinance on the regulatory plan
for the historic centre of Ljutomer, the Ordinance designating cultural and historical
monuments in the area of Ljutomer Municipality, and the more recent Ordinance designating
cultural monuments of local significance in the area of Ljutomer Municipality. 1988 and 1989
featured first proposals and guidelines for future programing of architectural and urban
planning in Ljutomer town centre. Students' solutions were developed under guidance of Prof.
Stanko Kristl and Peter Fister. In 1996, PhD Andrej Pogačnik published a book titled Varstvo
in usmerjanje oblikovne podobe slovenskih mest (Protection and guidance related to the
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visual image of cities in Slovenia). The book also defined some guidelines regarding any
activities affecting urban structure and image of Ljutomer and its historic centre.
Ljutomer has embarked on renewal with the reconstruction of Glavni trg (the main square),
which now has a new appeareance. We explored the residents' reactions to the outcome in a
questonnaire survey. An “average” resident of the municipality Ljutomer feels that:
 the square looked better before,
 they expected more from renewal,
 the square could use more greenery and different materials,
 the current traffic arrangement in the square is suitable,
 the current traffic arrangement is adversely affecting local businesses (shops, bars, and
other) in the town centre,
 the traffic regime does notinfluence their decision to visit the shops and bars in the
square,
 there should be more events organised in the square,
 they attend social and cultural events in the square,
 they did not follow the process of renewal,
 the adjective that best described the renewed Glavni trg is “empty”.
Renewal of the rest of the town centre is based on preserving existing built structures and
vacant lots, restoring and maintaining those features, and building new structures to “fill in”
the existing structure or replace old and inadequate buildings. It is vital to preserve the
architectural characteristics of buildings in Ljutomer. The state of vacant lots in the town
centre is very poor. They are degraded and neglected, with numerous (probably) illegally
constructed garden sheds, garages, and auxiliary buildings in the courtyards. Any activity
affecting vacant lots must be as carefully considered as activities on built structures. Renewal
must be integrated into renewal of buildings. Renewal of traffic arrangements only requires
modernisation, reconstruction and maintenance of existing surfaces intended for traffic.
Larger interventions with the traffic arrangement will require a more detailed study and
analysis, followed by expert proposals. Possible activities in the town centre reflect various
criteria, linked especially to the position and role of the town centre in the wider urban and
municipal context. Defining intended use, though vital in the process of renewal, is very
difficult as renewal is a long-time project, whereas needs for this or that activity vary in time.
Ljutomer town centre can be revived in so many ways. The public department and the local
tourist organisation have devised numerous ideas to revive the town centre. Srečko Pavličič
has envisaged an exhibition in a pavilion, an artisan workshop, a travelling petty tradesman,
anniversaries' celebrations, stroll under a parasol, a reading room, a “Lotmerk” bookshop,
portrayer, a selling gallery, a marching band, outdoor music performances, designing and
setting up the typical wind operated rattle. The local tourist organisation has proposed
activities throughout the year, such as the farmer's market, concerts, various workshops for
children etc. These proposals would work great together, but require help from the municipal
administration. One should hope that the municipality will not stand idle and support them as
it should to revive the town centre.
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9. PRILOGE


Seznam in opis zaščitenih objektov

Naslov
Ljutomermestno jedro
Glavni trg 3
Glavni trg 4
Glavni trg 7
Glavni trg 10
Glavni trg 11
Glavni trg 12
Glavni trg 13
Glavni trg 14
Marijino
znamenje
Spomenik
Jurešu Cirilu Maksu

Miklošičev trg
1
Miklošičev trg
2
Miklošičev trg
3
Miklošičev trg
4
Miklošičev trg
5
Miklošičev trg
6
Kapela sv.
Florjana z
obzidjem
Doprsni kip

Opis dediščine
Mestna parcelacija je večinoma iz 19.
stoletja, značilne so klasicistične,
bidermajerske in historicistične fasade.
Enonadstropna stavba iz 1897 s
historicistično fasado.
Vogalna hiša, zgrajena v letih 1916-1918.
Enonadstropna stavba, okrašena s
secesijskimi in historicističnimi elementi, je
nastala leta 1923.
Stavba je rekonstrukcija hiše iz sredine 19.
stoletja.
Enonadstropna stavba s konca 19. stoletja.
Hiša je rekonstrukcija bidermajerske hiše.
Neobaročna stavba iz leta 1892. V
preteklosti je bila tukaj posojilnica.
Hiša je rekonstrukcija hiše iz leta 1830.
Znamenje je izdelano iz sivega peščenjaka.
Leta 1729 ga je dal postaviti takratni župan
Matjaž Petek.
Spomenik sestavlja 24 kamnitih blokov, ki
so kvadratnih oblik. Posvečen je partizanu
Cirilu Jurešu – Maksu, ki so ga Kozaki in
nemški gestapovci ujeli in po mučenju v
ljutomerskih zaporih obesili na bližnji
kostanj.
Vogalna hiša iz 19. stoletja, v kateri sta
svojo mladost preživela brata Franc in Ivan
Miklošič. Njima je posvečena tudi
spominska plošča na stavbi.
Postbidermajerska hiša je rekonstrukcija
prvotne stavbe iz druge polovice 19.
stoletja.
Župnišče s poznobaročnimi značilnostmi
arhitekture je bilo zgrajeno v letih 1825–26.
Enonadstropna vogalna hiša iz leta 1885.
Pritlična hiša s konca 19. stoletja.

Tip dediščine
Naselbinska dediščina
Profana stavbna dediščina
Profana stavbna dediščina
Profana stavbna dediščina
Profana stavbna dediščina
Profana stavbna dediščina
Profana stavbna dediščina
Profana stavbna dediščina
Profana stavbna dediščina
Sakralna stavbna dediščina

Memorialna dediščina

Profana stavbna dediščina

Profana stavba dediščina
Profana stavbna dediščina
Profana stavbna dediščina
Profana stavbna dediščina

Neobaročna vogalna enonadstropna hiša iz
Profana stavbna dediščina
leta 1885.
Kapela s portalnim delom obzidja je nastala Sakralna stavbna dediščina
leta 1736. Notranjost kapele krasi baročni
oltar s sliko sv. Florjana.
Marmorno doprsje Franca Miklošiča (avtor
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Franca
Miklošiča
Stari trg 8
Stari trg 9
Stari trg 10
Stari trg 12
Kapelica sv.
Ane
Območje
mestne hiše

Prešernova 2
Prešernova 3
Prešernova 4

Prešernova 5
Prešernova 6
Prešernova 7
Prešernova 9
Prešernova 10
Prešernova 11
Prešernova 12
Prešernova 13
Prešernova 14
Prešernova 16

Alojz Vodnik) je bilo izdelano in
postavljeno leta 1926, obnovljeno leta 1952.
Enonadstropna hiša s konca 19. stoletja je
okrašena s preprosto historicistično
ornamentiko
Enonadstropno stavbo odlikuje deloma
baročna, deloma secesijska fasada.
Enonadstropna neobaročna hiša.
Pritlična hiša iz začetka 20. stoletja.
Kapelica je bila zgrajena leta 1765 in
spremenjena leta 1873.
Mestna hiša je oblikovana kot kare štirih
enonadstropnih stavb z notranjem
dvoriščem. Zgrajena v 19. stoletju. Obsega
naslednje hišne številke: Glavni trg 1, 1a;
Joška Berdena 2, 4, 6; Jureša Cirila 4, 6;
Prešernova 1
Enonadstropna stavba, ki ima pritličje in
nadstropje členjeno v rustiki. Zgrajena leta
1852.
Enonadstropna vogalna stavba iz leta 1911.
Zgrajena je v neorenesančnem slogu.
Posebnost te enonadstropne stavbe so
profilirane obrobe oken, pritličje pa krasi
lesena izložbena obloga.
Enonadstropna monumentalna stavba
zgrajena leta 1906 v poznohistioricističnem
slogu. Na fasadi se nahaja spominska
plošča, ki je posvečena pedagogu Henriku
Schreinerju (1850–1920).
Enonadstropna hiša iz druge polovice 19.
stoletja z neobaročno okrašeno fasado.
Enonadstropna hiša s konca 20. stoletja s
prisekanima vogaloma.
Prostostoječa enonadstropna iz druge
polovice 19. stoletja.
Enonadstropna stavba zgrajena v drugi
polovici 19. stoletja.
Prostostoječa enonadstropna stavba s konca
19. stoletja. Fasado krasi preprosta
neobaročna ornamentika.
Neobaročna stavba iz druge polovice 19.
stoletja.
Prostostoječa enonadstropna neobaročna
hiša iz druge polovice 19. stoletja.
Vogalna enonadstropna hiša iz začetka 20.
stoletja.
Prostostoječa nadstropna vila iz druge
polovice 19. stoletja je zgrajena v

Memorialna dediščina
Profana stavbna dediščina
Profana stavbna dediščina
Profana stavbna dediščina
Profana stavbna dediščina
Sakralna stavbna dediščina

Profana stavbna dediščina

Profana stavbna dediščina
Profana stavbna dediščina
Profana stavbna dediščina

Profana stavbna dediščina
Profana stavbna dediščina
Profana stavbna dediščina
Profana stavbna dediščina
Profana stavbna dediščina
Profana stavbna dediščina
Profana stavbna dediščina
Profana stavbna dediščina
Profana stavbna dediščina
Profana stavbna dediščina
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Spomenik
NOB

Ormoška 2

Ormoška 4
Ivana Kaučiča
4
Vrazova 1
Vrazova 3

Vrazova 4
Vrazova 15
Vrazova 16
Cerkev sv.
Janeza
Krstnika

Trg Jakoba
Babiča 1
Trg Jakoba
Babiča 2
Kerenčičeva 1

historicističnem slogu. Stavba ima
ohranjeno stavbno opremo.
Spomenik je izdelan iz kamnitih blokov
pohorskega granita in je oblikovan kot
Triglav. Posvečen je padlim borcem NOB
in žrtvam fašizma. Avtor spomenika je
arhitekt Stanko Kristl.
Enonadstropna stavba, ki ima prisekan
vogal, na katerem je v nadstropju pomol na
konzolah. Stavba je bila zgrajena leta 1831
v historicističnem slogu. V njej je živel in
delal Karol Grossmann, prvi slovenski
filmar.
Enonadstropna hiša je bila zgrajena leta
1905. Njene posebnosti so: pomola v
nadstropju, med njima je osrednji rizalit z
vhodom, balkonom,strešnim čelom, v
rustificiranem pritličju pa so izložbe.
Gre za pritlično, prostostoječo hišo s konca
19. stoletja. Fasado krasijo vogalniki in
profilirane okenske obrobe.
Dvonadstropna prostostoječa hiša z
neorenesančnimi fasadami iz leta 1893.
Enonadstropna hiša, ki ima tloris v obliki
črke L. Je s konca 19. stoletja.
Enonadstropna prostostoječa stavba iz tretje
četrtine 19. stoletja. Zgrajena je v
klasicističnem slogu. Posebnost so
enoramne stopnice z nadstreškom na dveh
parih stebrov.
Pritlična, vogalna hiša z začetka 20. stoletja.
Visokopritlična hiša s konca 19. stoletja.
Gotska cerkev z bogato okrašenim
prezbiterijem in zvonikom je bila v letih
1688–90 spremenjena v triladijsko baročno
cerkev. Cerkev odlikujejo vzidani
renesančni nagrobniki, bogata baročna
oprema in baročno obzidje z vhodoma.
Hiša je na eni strani pritlična, na drugi pa
zaradi padca terena nadstropna. Osnova je
iz leta 1725, zunanja podoba pa iz prve
polovice 19. stoletja. Fasado krasi baročni
kamniti relief, ki je ostanek Križevega pota
iz leta 1736.
Pritlična hiša iz leta 1839. Odlikuje jo
šotorasta streha. V njej je bila v preteklosti
hiralnica.
Stavba iz začetka 20. stoletja, ki ima fasado
okrašeno s secesijskimi elementi.

Memorialna dediščina

Profana stavbna dediščina

Profana stavbna dediščina
Profana stavbna dediščina
Profana stavbna dediščina
Profana stavbna dediščina

Profana stavbna dediščina
Profana stavbna dediščina
Profana stavbna dediščina

Sakralna stavbna dediščina

Profana stavbna dediščina

Profana stavbna dediščina
Profana stavbna dediščina
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Prenova starega mestnega jedra Ljutomera

Kerenčičeva 2
Jureša Cirila 1
Razlagova 5
Kajuhova 4

Vogalna stavba je bila zgrajena leta 1858 v
neorenesančnem slogu. Pomembna je zaradi
kvalitetne fasade in ohranjene razporeditve
prostorov.
Enonadstropna hiša iz leta 1858, ki je bila
pozneje predelana.
Neorenesančna stavba, katere posebnost je
portal in balkon nad njim.
Vogalna hiša z začetka 20. stoletja, katere
fasada je okrašena s secesijsko ornamentiko.

Profana stavbna dediščina
Profana stavbna dediščina
Profana stavbna dediščina
Profana stavbna dediščina

Preglednica 10: Seznam in opis zaščitenih objektov (vir: Register nepremične kulturne dediščine, 2009; Odlok o
razglasitvi kulturnih spomenikov…, 2008).
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